
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Humanitární sbírka 
 

Jak jsme již oznámili, sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 12,00 do 

17,00 hodin u kostela na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést oblečení 

(neroztrhané, s funkčními zipy), lůžkoviny, látky (minimálně 1m2, nemají to být odřezky a zbytky 

látek), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, hračky, hygienické a 

toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, školní i sportovní potřeby. Pokud nám přidáte 

k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky a podporu Diakonie, 

zbytek na naši další činnost.  

Sbírkou podpoříme nejen potřebné lidi u nás, ale i příchozí uprchlíky z Ukrajiny a také organizaci 

Diakonie Broumov, sociální družstvo, která darované věci převezme, ve svých chráněných dílnách 

vše vytřídí a připraví k dalšímu použití. 

 

Malý koncert v DPS Senior 
 

Ve čtvrtek 28.4.2022 se uskutečnil na podnět naší Charity v DPS Senior malý koncert dětí s flétnou, 

kytarou, klavírem a klarinetem. Do přípravy koncertu se zapojila nejen paní učitelka Waldhegerová, 

ale i dvě maminky. Jedna nám přímo s dcerou 

zahrála a druhá doma s dcerou a synem vybrala a 

nacvičila několik skladeb, které děti zahrály před vděčným publikem. Veselá nálada zaplnila celou 

kapli a při písničkách si zazpívali nebo alespoň zabroukali všichni .příchozí. Za úspěšný „koncertík“ 

patří paní učitelce i všem dětem a maminkám velké poděkování.  
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Z arcidiecézní charity Praha 

 

ADCH nás zve dne 5.5.2022 od 18:00 na výjimečný orchestrální koncert studentů z Utrechtu v 

charitním kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána (Nerudova 22, Praha 1-Malá 

Strana). 

Studentský orchestr při univerzitě v Utrechtu je nejstarším orchestrem v Nizozemsku. Příští rok 

oslaví 200. výročí a byl díky tomu zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Orchestr tvoří 80 hráčů, 

studentů utrechtské univerzity, kteří se vedle svých nehudebních studijních oborů věnují na vysoké 

úrovni intepretaci vážné hudby. Hudební ředitel a dirigent orchestru Bas Pollard byl povýšen do 

rytířského stavu za přínos holandské hudební kultuře. 

Délka trvání koncertu: je 1 hodina 10 minut, bez přestávky. 

Dobrovolné vstupné podpoří pomoc Arcidiecézní charity Praha lidem v nouzi. 

 

 

Stránku připravila Marie Junková 

Květen 2022 


