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Předvánoční besídka 
 
Tradiční předvánoční besídka v DPS Senior letos bohužel vzhledem ke koronavirové situaci nebude. 

Ale řekli jsme si, že bychom na naše seniory neměli zapomenout, a tak jsme nechali namalovat u dětí 

vánoční přáníčka, koupili jsme vánoční sladké drobnosti a ještě přidáme vitamíny ve formě 

mandarinek, zabalíme do vánočního balíčku a odvezeme do Senioru. Domluvili jsme s paní 

ředitelkou, že předají každému obyvateli tento dárek. Doufáme, že seniorům uděláme radost, že je 

potěšíme, a že budou mít Vánoce radostnější.... 

 

Připravujeme Tříkrálovou sbírku 2021 
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka od 1. 

do 14. ledna. V tomto období budeme pořádat sbírku i 

v Říčanech a okolí. Větší část vybraných peněz se vrátí 

do naší Farní charity a budou použity na akce pro 

seniory (např. besídky v DPS Senior, návštěvy 

nemocných), na výpomoc potřebným rodinám ve 

spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany, jako 

podpora hospice v Čerčanech apod. Současně budou podpořeny Diecézní projekty: Pomoc 

potřebným v souvislosti s COVID-19 v pražské arcidiecézi, Domov seniorů sv. Václava ve Staré 

Boleslavi, Farní charita Kolín, Pomoc v Bělorusku a v Albánii 

Na tříkrálové koledování potřebujeme koledníky. Kdo by měl o koledování zájem, prosím přihlaste 

se. Do skupinek „tří králů“ je vždy potřeba dospělý a pak nejlépe dvě, tři děti. Pokud by se přihlásily 

rovnou celé skupinky bylo by to ideální, případně se hlaste i jednotlivě a to co nejdříve, buď osobně, 

mailem (marie.junkova@seznam.cz)  nebo na tf. čísle 732 126 355.  

Děkujeme za Vaši pomoc. 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 
 

Noclehárna a Azylový dům sv. Terezie, které Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském 

Karlíně, praskají ve švech. V důsledku opatření proti koronaviru vyhledávají pomoc i lidé, kteří si 

nikdy nemysleli, že by se jich bezdomovectví mohlo někdy týkat.  

Podle sociálního pracovníka pana Jančy ze sv. Terezie je mezi lidmi bez domova přicházejícími do 

Charity zhruba 10 % těch, kteří zažívají bezdomovectví poprvé. „Řada z nich ztratila práci a spolu 

s ní i služební byt. Bezdomovectví je pro ně nová, nepříjemná zkušenost. Tito lidé aktivně 

spolupracují na řešení své situace. Obvykle si během několika týdnů najdou práci. V praxi se 

ukazuje, že čím kratší dobu člověk stráví bez domova, tím je větší pravděpodobnost, že se mu podaří 

vrátit zpět do normálního života.“ 

Pomáhejte nám pomáhat během pandemie koronaviru:  č.ú. 749986/5500, VS 1920 
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Přání  
Blíží se Vánoce a konec roku, proto bych chtěla popřát všem našim příznivcům, spolupracovníkům i 

všem ostatním klidné a požehnané svátky a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a 

Božího požehnání. Současně chci poděkovat za dary, pomoc a spolupráci všem, kteří nám během 

roku pomáhali při našich akcích – farníkům, farnosti Říčany, dětem z náboženství, mateřské škole 

Srdíčko.  

Kéž dá Pán Bůh, aby se již zlepšila zdravotní situace s koronavirem a mohli jsme prožít takové 

Vánoce na jaké jsme byli zvyklí.  

 
Stránku připravila Marie Junková 

Prosinec 2020 
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