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Vzhledem k současné pandemii coronaviru se naše dobrovolnické aktivity pro Charitu skoro 

zastavily, protože naše členky jsou všechny důchodkyně, a tak jsme rády, že nějak přežíváme… 

Jako skoro všichni obyvatelé naší země jsme si alespoň ušily roušky pro nás a naše blízké, 

vypomohly jsme rodině s dětmi (viz níže) a připravila jsem aktualizovaný seznam našich farníků, 
kteří se zúčastnili farních zájezdů, a ten jsem předala dobrovolníkům do Farní linky pomoci, aby 

mohli kontaktovat farníky, zda nepotřebují nějakou pomoc.  
 

Na čtvrtek 23.4.2020 naše Farní charita připravovala v DPS Senior v Říčanech malý koncert dětí 

z flétnové hudební školičky. Bohužel vzhledem k současné krizové situaci a k uzavření Senioru pro 

návštěvy, nevypadá, že bychom náš záměr uskutečnili. Zatím zůstává vše otevřené.  
 

Výpomoc potřebné rodině 
 

Mladá maminka ze Strašína se obrátila na naši Farní s prosbou o pomoc. Rodina se dvěma malými 
dětmi (3 a 6 roků) se dostala do těžké situace, protože maminka pracuje pouze brigádně, a ještě 

vzhledem k opatření státu musí teď být doma a její manžel je momentálně bez práce. Tak se rodina 

dostala do situace, že nemá prostředky na nákup jídla a jak mi maminka napsala, výplata přijde až v 

dubnu. Naše Farní charita se rozhodla jednorázově vypomoci nákupem potravin. Požádala jsem 

dobrovolníky z Farní linky pomoci, jestli by mohli nákup potravin uskutečnit a jejich vstřícným 
jednáním jsme se rychle domluvili na nákupu i na dni a hodině, kdy bychom nakoupené potraviny 

předali mamince. Nákup měl zajistit dobrovolník ze Říčan, který ve smluvenou hodinu přinesl tři 

tašky s nákupem a přijela si i maminka, které jsme potraviny předali. Byla moc ráda a děkovala 

srdečně. Po jejím odjezdu jsem chtěla z peněz ze sbírky zaplatit dobrovolníkovi nákup. A jaké bylo 
moje překvapení – on si žádné peníze nevzal. Prý všechno dali z domácích zásob, a tak to potřebné 

rodině věnují a nic nechtějí. Pán Bůh zaplať za takové úžasné jednání! 
 

Humanitární sbírka 
 

Rádi bychom uskutečnili tradiční jarní humanitární sbírku pro Diakonii Broumov, kterou jsme vždy chystali 

na květen. Zatím však není jasné, vzhledem k současné situaci, jestli bude možné sbírku připravit. Možná 

bychom mohli termín posunout i na červen.  Pokud by se sbírka uskutečnila, informace o termínu najdete 

v Kurýru, ve vitrínce Farní charity u kostela na náměstí a na webových stránkách farnosti. Pokud se tato jarní 

sbírka neuskuteční, doufáme, že na podzim již bude sbírka opět v obvyklém termínu, tj. v říjnu. Přesné datum 

bude dojednáno s Diakonii Broumov a zveřejněno. 
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Z Arcidiecézní charity Praha 
 

Sbírka pro Česko: na vlně pomoci proti bezmoci! 
Tato veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění 

covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních 

potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, 
dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo 

starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Peníze získané z veřejné sbírky bude 

Charita průběžně rozdělovat konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé 

situace. 

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800  VS: 90619 

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 
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