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Humanitární sbírka  
 

Humanitární sbírka se uskuteční v úterý 8.10.2019 od 12,00 do 17,00 hodin u kostela na 

Masarykově náměstí v Říčanech. Opět můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), 

ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky s nepoškozeným zipem, záclony, 
nepoškozené nádobí i skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), hračky, 

drobné funkční elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, varná konvice, apod.). Pokud 

nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek na 

naši další činnost - např. na drobné dárky při návštěvě nemocných nebo na malý vánoční dárek pro 
seniory.  

Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci budou odvezeny do Prahy-Vršovic na nádraží 

a po železnici následně dopraveny do chráněných dílen v Broumově. Zde jsou věci ze sbírky 

vytříděny a připraveny pro předání potřebným lidem. 
 

Den otevřených dveří 
 

Den otevřených dveří v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech 

bude probíhat dne 12. října 2019 u příležitosti Světového dne 

hospicové a paliativní péče v rámci podzimní kampaně „Za 
důstojné odcházení“. Návštěvníky čeká zajímavý program, 

komentované prohlídky hospice a drobné pohoštění.  

Kapacita jednotlivých aktivit je však omezená, pokud se 

budete chtít zúčastnit je nutné potvrdit svou účast předem. 

Více naleznete na www.hospic-cercany.cz. 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 
 

Pražská Charita slaví sto let existence 
 

Počátek dnešní Charity lze vystopovat prostřednictvím organizace nazvané Svaz katolické charity v 

království českém. Od vzniku tohoto svazu je odvozeno také stoleté výročí Charity v pražské 

arcidiecézi. Charita vznikala odspodu - jednotliví věřící, kněží i biskupové zakládali dobročinné 
spolky, které zaznamenaly značný rozvoj po 1. světové válce. Spolky se pak sdružily do zmíněného 

svazu a začaly působit jako jeden celek. 

 

28. benefiční koncert ke stoletému výročí 
 

Benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1 se koná ve čtvrtek 31. října 2019 od 

19 hodin. Hraje Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor. Jako host 

vystoupí Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Moderuje Zbigmiew Czendlik a 

Vladimír Kořen. Na programu je Te Deum Antonína Dvořáka.  
Vstupenky v ceně  600, 900 a 1 200 Kč  je možné objednávat na e-mailové adrese 

koncert@praha.charita.cz  nebo na telefonním čísle 731 604 319.  

Vstupné je v plné výši darem pro Českou nemocnici v Ugandě.  

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, je možné odeslat finanční dar na 

bankovní účet veřejné sbírky na podporu České nemocnice v Ugandě: 749126/5500.  
 

 

Stránku připravila Marie Junková 
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