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Šťastný a požehnaný nový rok 2021, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti přejí členky a dobrovolníci z Farní charity
Podarování nemocných v LDN Vojkov
V letošním roce, který je poznamenaný nemocí COVID-19 a také zákazem vstupu do nemocnic, jsme
bohužel nemohli nemocné v LDN Vojkov navštívit. Jezdíme tam už více než dvacet let, vždy na
Štědrý den dopoledne s malým vánočním dárkem a s přáníčky, která malují děti ve školce a děti,
které chodí na náboženství.
Protože letos bylo všechno jinak a popřát pacientům do nemocnice jsme nemohli, rozhodli jsme se,
že pošleme nemocným alespoň malovaná přáníčka od dětí. Děti nám jich namalovali opravdu velké
množství a tak jsme mohli podarovat nejen obyvatele DPS Senior v Říčanech, ale zbylo nám i pro
nemocné na Vojkově. Domluvili jsme s panem primářem, že přáníčka na Štědrý den přivezeme a
sestřičky je předají nemocným.. Snad jsme všechny pacienty potěšili a Štědrý den je naplnil radostí,
tak jako nás, když jsme přáníčka do nemocnice na Vojkov dovezli.

Tříkrálová sbírka 2021 online?
Přestože je v současnosti koronavirová krize, jedno je jisté
– Tříkrálová sbírka bude. Jen se ještě neví, jestli bude
pouze online nebo budou moci (po 10.1.2021) vyjít tři
králové do ulic. I tři králové totiž musí počítat s možností,
že epidemiologická situace neumožní přímé setkání
koledníků s dárci. Sbírka potrvá od 1. do 24. ledna
V současné době je Protiepidemický systém ČR (PES) na stupni číslo 5, který platí od neděle 27.
prosince nejméně do 10. 1. 2021, a proto lze zatím Tříkrálovou sbírku provádět pouze online
formou, tj. vše je připraveno tak, aby bylo možné šířit radost a požehnání prostřednictvím koledy
bezpečně.
Systém virtuální kasička bude fungovat i v případě, že bude možné normální koledování. Na webu
www.trikralovasbirka.cz bude od 20.12.2020 do 30.4.2021 zhotovena platební brána, ve které si
dárce podle PSČ najde svou nejbližší charitu a do ní může peníze poukázat.
Pokud bude zdravotní situace příznivá, do ulic v Říčanech i v některých obcích v okolí, by vyšli
koledníci po 10.1..
Vybrané peníze se vrátí z větší části do naší Farní charity a budou použity na akce pro seniory,
návštěvy nemocných, na výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ
Říčany, na podporu hospice v Čerčanech a Domova seniorů v Mukařově. 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
Za každý Váš příspěvek děkujeme, ať už využijete příchodu koledníků nebo kasičku virtuální,
případně navštívíte MěÚ Říčany, kde bude kasička umístěna v recepci a v odd. ověřování listin.
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