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Doba postní a almužna
Ve středu 18. února začala doba postní. Touto tzv.
Popeleční
středou
vstupují
věřící
do
čtyřicetidenního postního období, které je
přípravou na oslavu Velikonoc. V postní době jsou
křesťané vyzýváni k obrácení a k pokání, což
znamená odvrátit se od zla a zaměřit celý svůj
život na Boha. Tradičními a staletími osvědčenými
prostředky pokání jsou modlitba, odříkání (půst) a
almužna (dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo
jsou na tom hůře než my).
Almužna může znamenat také, že dáváme svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm,
kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné,
trpící, únavné,... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky.
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah.
Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest.
Doba postní je tedy i čas pro Charitu, ať už věnujeme nějaký finanční dar nebo se zapojíme do nějaké
charitní akce.

Charitní kasička
Peníze z Charitní kasičky pro rodinu, které vyhořel dům, předány zatím nebyly, protože rodina se
odstěhovala z provizorního bytu a zatím na ni nemáme nový kontakt. Spolupracujeme se sociálním
odborem MěÚ v Říčanech, kde nám slíbili novou adresu zjistit.
V současné době jsme začali vybírat peníze pro Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. Tomuto
zařízení jsme již předali nějaké peníze na provoz z Tříkrálové sbírky 2014, ale vzhledem k tomu, že
hospice všeobecně nejsou u nás moc podporovány, rozhodli jsme se, že čerčanskému hospici opět
alespoň trochu finančně pomůžeme. Peníze budeme sbírat do 30. dubna 2015. Charitní kasička je
umístěna v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Podvečerní povídání v DPS
Ve čtvrtek 26.2. se uskutečnila v DPS Senior beseda s paní Skalošovou, která připravuje publikaci o
Říčanech za 1. republiky. Přivedla s sebou i historika městského muzea, pana Hůrku, který přinesl
knihy s dobovými fotografiemi a taktéž vyprávěl o meziválečné historii Říčan. Na besedě jsme
vyslechli i vyprávění pana Hofty (ze záznamu) a další vzpomínky říčanské pamětnice nám přečetla
paní Skalošová. Beseda byla moc zajímavá, zapojily se i některé návštěvnice a tak jsme si vzájemně
vyprávěli a vzpomínali a vyhrazená hodinka nám utekla jako nic. Tak třeba zase příště.

………………………………………………………………………………………….
Z Arcidiecézní charity Praha:
DLOUHODOBÁ SBÍRKA OBLEČENÍ
Arcidiecézní charita Praha se obrací na veřejnost se žádostí o podporu dlouhodobé sbírky oblečení. Pro osoby
v nouzi, mezi nimiž jsou lidé bez přístřeší i matky s dětmi a rodiny v tísni, potřebujeme zejména zimní
oblečení, spodní prádlo, mikiny, čepice, rukavice, šály a boty na denní nošení. Vyprané a vyžehlené oblečení
prosím odevzdávejte v Azylovém domě sv. Terezie v Pernerově ul. č..20 v Praze-Karlíně. Služba ve vrátnici
objektu je přítomna 24 hodin denně. Pro případné dotazy využijte prosím telefonní kontakt - 224 815 995.
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