
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 

Den matek v DPS Senior 
 

Vzhledem k tomu, že nebyla opět povolena besídka ke Dni matek, kterou míváme v Senioru, zvolili 

jsme alespoň obdarování maminek a babiček krásnou kytičkou od květinářství Ekoflór, které nám 

poskytuje květiny za sponzorskou cenu a malované přáníčko. O namalování přáníček jsme požádali 

naše děti ve farnosti a obdrželi jsme velké množství krásných obrázků i malá výtvarná díla, různě 

skládaná a lepená. Za všechna vyrobená přáníčka, do kterých bylo vloženo množství lásky a umu, 

bych velmi ráda všem dětem poděkovala. I obyvatelky Senioru měly radost, jak nám sdělila paní 

ředitelka děkovným dopisem. 

 

Vydávání potravin ze sbírky ještě cca 14 dní 
 

Výdej potravin ze sbírky, která proběhla v dubnu, zajišťuje 

charitativní obchod KOLOBĚH (Masarykovo náměstí 13/12, 

Říčany, tf. 733 273 344, 739 989 672) ve svých otevíracích 

hodinách (úterý a pátek 9-13, středa a čtvrtek 13-17.). Přijít si pro 

potravinovou výpomoc může každý, kdo se dostal do materiální 

nouze a pro koho je v současné době finanční situace tíživá. Je 

také možnost informovat další potřebné ve městě a okolí. 

Výdej potravinových balíčků/tašek bude probíhat ještě cca 14 dní. 

Pokud nebudou všechny potraviny vydány potřebným lidem, 

dohodli jsme se s paní vedoucí KOLOBĚHU, že zbytek bude 

odvezen do Potravinové banky v Modleticích.  

 

 

Humanitární sbírka - jak proběhla? 
 

 

Tradiční sbírka oblečení a dalších věcí pro Diakonii 

Broumov se uskutečnila 20.května  a byla velmi úspěšná. 

Dárci přinesli nejen krabice a pytle oblečení, ale i tři 

dětské kočárky, plno hraček a dokonce i lyže. Počasí nám 

přálo, nepršelo, a to v tomto letošním studeném a deštivém 

květnu bylo chvályhodné, takže jsme mohli bez problémů 

všechny darované věci naložit a bylo jich plné nákladní 

auto.  

Obdrželi jsme i finanční dary, mohli jsme tedy odeslat do Diakonie 1 000,- Kč, jako příspěvek na 

dopravu a ještě jsme do naší pokladny uložili 2 125,- Kč. 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům za dary fyzické i finanční. Moc si vážíme vaší štědrosti!  

 

 

 

Během prázdnin Stránka Farní charity nevychází, a proto si další vydání můžete přečíst až v září.  

Pro čas prázdnin a dovolených přejeme příhodné počasí, hezké zážitky a odpočinek pro všechny 

členy charity i naše příznivce. 
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