
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Den matek v DPS Senior 
 

Po dvou letech již bylo letos možné uskutečnit 

besídku ke Dni matek v DPS Senior a tak naše 

Farní charita uspořádala v úterý 17. května 

setkání maminek a babiček v jídelně domu 

Senior. Vzhledem k zaneprázdněnosti ZUŠ 

Říčany jsme nemohli počítat s jejich hudebním 

programem, a proto jsme oslovili několik 

soukromých a většinou dětských hudebníků. 

Nakonec nám přislíbily zahrát Eliška a Antonie Vlčkových (piáno a housle) a přišla s nimi zazpívat 

ještě jejich kamarádka Elena Černá. Děvčata si připravila hezký malý koncert, kdy se vystřídaly 

náročné skladby s lidovými písněmi. Členky 

Farní charity zakoupily sladké malé dárečky a 

krásné karafiáty, které nám vždy připraví za 

sníženou cenu firma Ekoflor a nechyběla také  

malovaná přáníčka od dětí. To vše  jsme předaly 

návštěvnicím besídky a navrch obdržela každá 

krajíček z velikého koláče, který upekla a 

přinesla maminka děvčat Vlčkových. Příjemně 

strávená hodinka nám všem velmi rychle uběhla 

a ani se nám nechtělo rozcházet.  

Za úspěšný průběh besídky bych chtěla poděkovat všem třem děvčatům za hraní a zpívání, jejich 

mamince za sladký koláč a členkám charity za organizaci a pomoc. 
 

 

Humanitární sbírka - jak proběhla? 
 
 

Tradiční sbírka oblečení a dalších věcí pro Diakonii Broumov 

se uskutečnila 12.května  a byla úspěšná, i když bylo 

darovaných věcí  poněkud méně než minule. Bylo znát, že již 

proběhlo několik sbírek pro uprchlíky z Ukrajiny a dárci se 

vyčerpali ☺. Pro sbírku přijelo tentokrát  menší auto, ale po 

naložení bylo zaplněné více než z půlky.  

Počasí nám v den sbírky i odvozu přálo, bylo teplo a slunečno, 

což v tomto letošním teplém a suchém květnu nebylo vůbec 

divné, takže jsme mohli bez problémů všechny darované věci 

uložit v předsíni kostela a druhý den bez problému odvézt.  

Obdrželi jsme i finanční dary, proto jsme do Diakonie mohli odeslat 700,- Kč, jako příspěvek na 

dopravu a ještě jsme do naší pokladny uložili 735,- Kč. 

Děkujeme 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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