
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Vítáme Vás  po prázdninách opět na stránkách Farní charity. 
  
 

Humanitární sbírku předpokládáme v říjnu 
 

Tradiční podzimní humanitární sbírku bychom chtěli uskutečnit začátkem října. Doufáme, že se již 

koronavirová situace nezhorší a bude možné sbírku uspořádat. Přesné datum zatím nemáme  
stanovené, dojednáme ho během září s Diakonií Broumov a s naší farností. Datum sbírky bude 

následně uvedeno v říjnovém Kurýru, ve vitrínce Farní charity u kostela na náměstí a na říjnové 

stránce Farní charity. 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 

 

Kostel pro Charitu 

Arcidiecézní charita Praha nově provozuje kostel sv. Kajetána a Panny 

Marie Matky ustavičné pomoci v pražské Nerudově ulici. Získala tak 

duchovní zázemí pro charitní dílo v pražské arcidiecézi. 

„Začínáme novou etapu života Arcidiecézní charity Praha. Dílo, které 

koná, je nejen lidské, ale především Boží,“ uvedl při předání kostela 

jeho rektor P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské 

konference a člen kongregace redemptoristů, kteří jako majitelé kostela 
svěřili na začátku srpna jeho provoz pražské Charitě. „Člověk potřebuje pro své konání Boží pomoc, 

proto jsem přesvědčen, že kostel není pro Charitu žádný luxus, ale naopak nutnost. Přeji 

pracovníkům Charity, aby se na tomto místě setkávali s Boží pomocnou rukou, která jim dá dostatek 

sil k tomu, aby dokázali v tomto lidském, nejistém světě účinně pomáhat a reprezentovat Božího 

Syna.“ 

Vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka 
 

Reprezentativní publikaci věnovanou osobnosti kardinála Miloslava Vlka vydal při příležitosti 30. 

výročí jeho intronizace pražským arcibiskupem Ústav pro studium totalitních režimů. 
 

Téměř 650ti stránková kniha obsahuje desítky reflexí a vzpomínek osobností, 

které měly příležitost s kardinálem Miloslavem Vlkem blíže spolupracovat. 

 
Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, který měl pana kardinála 

možnost poznat nejen během dlouholetého pracovního kontaktu, ale i při 

cestách do Indie a Ugandy i mnohých dalších osobních setkání, v knize 

vzpomíná na vztah pana kardinála Vlka k Charitě, na jeho podporu nově 

vznikajících sociálních služeb i zahraničních projektů. Vizí pana kardinála 
byla Charita, která je tváří církve obrácenou ke světu  
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