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Malý koncert v DPS Senior 
 

Dne 27.10. pořádala naše Farní charita malý hudební 

koncert v DPS Senior. Komorní soubor Pražského 

salónního orchestru pod vedením pana Václava 

Vomáčky tentokrát přichystal písničky o vínu, 

vinobraní, dožínkách, hodech i o pivu. Zpívala nám 

paní Ježková, průvodní slovo měl pan Vomáčka se 

svým osobitým humorem a na basu „tvrdil muziku“ 

pan Ježek Všichni tři hudebníci vytvořili krásnou a 

příjemnou atmosféru, na kterou budou určitě všichni 

dlouho vzpomínat. 

 

Příprava na Tříkrálovou sbírku 
 

Již teď v listopadu se začínáme připravovat na Tříkrálovou sbírku 2023, která se bude konat v období 

od 1. do 15. ledna, kdy vyjdou do ulic koledníci, od 1. do 31. ledna bude možnost koledy pomocí QR 

kódu a od 1. ledna do 30. dubna i pomocí online kasičky na webových stránkách Charity. 

A protože se neobejdeme bez pomoci koledníků, chtěla bych vás opět poprosit o spolupráci. 

Uvítáme, když se nám přihlásí malí i velcí koledníci, kteří by měli chuť vyjít na koledu do ulic 

našeho města nebo obcí ve farnosti. Mohou se přihlásit rovnou celé skupinky nebo i jednotlivci 

mailem na adresu marie.junkova@seznam.cz. Předem děkujeme za spolupráci.  
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Z Arcidiecézní charity Praha: 
 

Mše svatá za zemřelé 
Arcidiecézní charita Praha zve na dušičkovou mši 

svatou v kostele Panny Marie Matky ustavičné 

pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha-Malá 

Strana, která bude sloužena ve čtvrtek 3. listopadu 

od 17 hodin. 

Mše sv. bude sloužena za naše blízké, kteří nás již 

opustili. V Arcidiecézní charitě Praha je již tradicí 

slavit dušičkovou mši svatou také za zemřelé 

klienty Charity – za lidi chudé a opuštěné, které 

Charita pochovala, protože neměli žádné 

příbuzné, i za ty, o které v závěru jejich života Charita pečovala. 

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána je jediným kostelem v naší zemi, který 

provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb – Arcidiecézní charita Praha. Organizace se 

stoletou tradicí, která je zřízena Arcibiskupstvím pražským, pomáhá v Česku i v zahraničí. Tímto 

unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi. 

 

Stránku připravila Marie Junková 
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