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 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, 

zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky 

národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce 

od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie 

tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte požehnaní môjho Otca, 

zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 

Lebo bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi 

piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste 

ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste 

ku mne...  

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili.“ 

(Mt 25, 31-46) 
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Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí,  

že má vieru, ale nemá skutky?  

Môže ho taká viera spasiť? 

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Lebo ako 

telo bez ducha je mŕtve,  

tak je mŕtva aj viera bez skutkov. 
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Kto sme: 

 

Farské spoločenstvo, ktoré na základe hodnôt kresťanskej lásky 

nezištne pomáha ľuďom v núdzi.  

 

Duchovný otec farskej charity:  

páter Artur Cierlicki SAC 

 

Náš tím  

Charitný koordinátor 

2 administratívni pracovníci  

Približne 10 dobrovoľníkov v pravidelnej službe rozvozu potravín  

(tento okruh často zúžený na 4 stálych členov) 

5 dobrovoľníkov v službe bez auta 

 

Kontakty:  

✆ 0910 126 727   
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Oblasti našej činnosti:  

1. Pravidelné, či jednorazové služby rozvozu potravín rodinám 

v núdzi (denná služba rozvozu Potravinovej banky Tesco). 

2. Riešenie problémov chudoby – materiálnej ako aj duchovnej.  

3. Finančná a materiálna pomoc tým, ktorí si inak nevedia pomôcť 

(zakúpenie či darovanie vecí nevyhnutnej potreby ako príklad 

sporák, pomoc pri výmene okien, kúrenie). 

4. Starostlivosť o starších a opustených ľudí – formou návštev, 

zadováženie nákupov a preklenutia času samoty.  

5. Pomoc ľuďom so závislosťami.  

6. Sociálne služby: odvoz imobilných ľudí k lekárovi – po vzájomnej 

dohode.  

7. Poradenstvo v oblasti právnych, sociálnych a finančných vecí.  

8. Pomoc deťom v rodinách, ktorých rodičia nedokážu svoju ťažkú 

situáciu zvládnuť iba vlastnou pomocou.   

9. Organizácia letných táborov pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

10. Jednorazové zbierky šatstva a iných potrieb aj pre ľudí mimo 

našej farnosti (príklad zbierka na Ukrajinu v decembri 2020) 
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Človek v núdzi môže potrebovať aj inú formu pomoci, akú sme 

uviedli. Preto, ak to bude v našich silách a možnostiach, radi vám 

nezištne a ochotne pomôžeme aj v iných oblastiach, o ktoré nás 

môžete požiadať. 

 

Hľadáme dobrovoľníkov, darcov, či ľudí ochotných podporiť naše 

aktivity modlitbou. Všetko je potrebné.  

 

Ak máte vôľu pomáhať tým, ktorí to potrebujú a tam kde to najviac 

potrebujú, môžete sa k nám kedykoľvek pripojiť.  Radi Vás privítame.  

 

Ak máte možnosť pomôcť rodinám, či jednotlivcom v núdzi finančne, 

či materiálne, dajte nám o sebe vedieť.  

Ďakujeme týmto všetkým doterajším prispievateľom – firmám aj 

jednotlivcom. Pán im to oplatí.  

 

Sme vďační aj za spoločenstvo, ktoré vytvárame. Denne prispievame 

svojou prácou na zveľadení Pánovej vinice.  

 

Je to pre nás viac, ako len charita.  


