
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

 

Dar z TKS 2022 
 

Koncem října se na naší Farní charitu obrátila paní Lubojacká, pracovnice z organizace Modré dveře, 

s prosbou o finanční výpomoc na nákup uhlí pro paní 

Hanu, maminku samoživitelku. Z peněz Tříkrálové sbírky 

nám zbývaly dva tisíce korun a tak jsme se rozhodli tyto 

peníze mamince věnovat. S paní Lubojackou jsme se 

dohodly, že peníze předáme v její  kanceláři. Dne 2.11. 

jsme se tedy s paní Hanou sešly a já jsem jí osobně náš 

dar předala. Měla velkou radost a moc děkovala za 

výpomoc. 

 

 

Předvánoční besídka 
 

Po dvou kovidových letech, kdy byly zakázány veškeré společenské aktivity, se již může uskutečnit 

předvánoční besídka v Senioru. Program nám tentokrát zajišťuje paní učitelka Waldhegerová s dětmi 

z výuky na flétnu a paní prof. Remková se svým pěveckým sborem dětí z Gymnazia. Členky Charity 

opět připraví malý vánoční balíček a vánoční přáníčko od dětí ze školky. Besídka se uskuteční 

13.12.2022. 

 

Tříkrálová sbírka v roce 2023 
Sbírka bude prováděna: 
 

Koledováním do zapečetěných kasiček: přenosných a stacionárních od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023 
 

Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, pomocí 

formuláře na webových stránkách Tříkrálové sbírky od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 
 

Bezhotovostním převodem pomocí přiděleného QR kódu nebo bankovním převodem na č.ú. 

66008822/0800 s variabilním symbolem pro říčanskou Charitu =1931 od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Z Arcidiecézní charity Praha: 
 

Zákazníci supermarketů darovali více než 3 tuny potravin pro lidi v nouzi 
V sobotu 12. listopadu proběhla v supermarketech po celé zemi Sbírka potravin. „Podzimní kolo této 

tradiční akce přichází v době, kdy registrujeme nárůst lidí, kteří se na nás obracejí o pomoc,“ říká 

Petr Zavřel, koordinátor akce za Arcidiecézní charitu Praha. „Navíc očekáváme, že se vlivem růstu 

cen energií i základních potravin bude počet potřebných ještě zvyšovat.“ 

Arcidiecézní charita Praha zajišťovala průběh sbírky v 8 supermarketech. Čtyřem desítkám 

pracovníků a dobrovolníků se podařilo vybrat 7 020 kg potravin a drogerie. Nejčastěji lidé darovali 

základní trvanlivé potraviny, jako je rýže, těstoviny, konzervy a dětské výživy. Mnozí ale vybrali i 

něco „na přilepšenou“ – sladkosti, džusy či adventní kalendáře. Potraviny putovaly z obchodů přímo 

do skladů Arcidiecézní charity Praha, odkud budou čerpány v průběhu následujících měsíců. Charita 

je využije ve prospěch lidí ve finanční tísni, mezi nimiž jsou nejčastěji rodiče samoživitelé a senioři.  

 

 

 
Stránku připravila Marie Junková 

Prosinec 2022 


