STRÁNKA FARNÍ CHARITY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka- výsledky
Chtěla bych poděkovat všem, kteří letos přispěli do Tříkrálové sbírky a
také koledníkům, kteří odhodlaně vyšli do ulic a navzdory silnému
větru zpívali, přáli „štěstí, zdraví“ a rozdávali zlato, bohužel jen bílé
v podobě malých cukříků. V Říčanech se zúčastnilo 6 skupinek
koledníků, dvě kasičky byly stabilní a ještě několik skupinek koledníků
chodilo po okolních obcích. Po rozpečetění kasiček na MěÚ v Říčanech
počítáme peníze a těšíme se jaký bude výsledek. Letos jsme sice
nezískali více než v loňském roce (to bylo přes 70 tisíc), ale nalezli
jsme v kasičkách pěkných 61 476,- Kč. Největší obnos 6 904,- Kč
měla v kasičce jedna skupinka „tří králů“ z Doubravice a nejmenší
částku 200,- Kč jsme nalezli ve stabilní kasičce. Darovanými
finančními prostředky podpoříme projekty Arcidiecézní charity Praha
(ADCH): Nemocnici v Ugandě, Pomoc pro rodiny a děti, Podpora
nových Farních charit v ADCH. Část peněz ze sbírky se vrátí do naší
Farní charity na akce, které pořádáme nebo na pomoc potřebným (např. vloni jsme přispěli na provoz
hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech a vypomohli jsme rodině, které vyhořel
dům).
Moc si vážíme toho, že Vás tato sbírka oslovila, a že jste tak bohatě přispěli do
tříkrálových pokladniček. Přestože sbírka probíhá v období po nakupování
vánočních dárků a po silvestrovských oslavách, ještě Vám zbylo na to, abyste se
rozdělili s potřebnějšími. Za všechny Vaše dary děkujeme a ať Bůh Vaši štědrost
oplatí!

Charitní kasička
Pomoc postižené rodině

Jak jsme již psali, vypomohli jsme rodině z našeho regionu, které vyhořel dům. Naše Farní charita
darovala rodině 6 000,-Kč z Tříkrálové sbírky 2014. Není to zrovna mnoho v porovnání se škodou,
která vznikla, a tak jsme se rozhodli věnovat „Charitní kasičku za listopad, prosinec a leden“ této
postižené rodině.
Bylo vybráno 2 760,- Kč. Peníze předáme prostřednictvím sociálního odboru MěÚ v Říčanech.
Budeme Vás informovat.

Podvečerní povídání v DPS
Ve čtvrtek 29.1. se měla uskutečnit v DPS Senior beseda s manžely Hudečkovými, říčanskými
výtvarníky. Bohužel onemocněli chřipkou a tak jsme byli nuceni vymyslet narychlo nějaký náhradní
program. A protože je zrovna období masopustu a plesová sezóna běží plným proudem, rozhodli
jsme se, že si budeme povídat právě o těchto skutečnostech. Na besedu přišly samé ženy a tak nebyl
vůbec problém vzpomínat na časy před mnoha lety, kdy jsme chodily na ples, jaké jsme nosily šaty,
střevíčky, kabelky a jaké byly zrovna v módě účesy. Také jedna paní zavzpomínala, že se již na svém
vůbec prvním plese seznámila se svým budoucím manželem. Na závěr jsme si poslechly veselou
povídku Šimka a Grossmanna Moje první taneční.

Stránku připravila Marie Junková
Únor 2015

