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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

o.z. Konkordia – lat. Svornosť za rok 2015 

 
Registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR 

 

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14.9.2010 číslo 

Spisu: VVS/1– 900/90 – 35950 

 

Štatutárny zástupca: 

 

Mgr. Roman Gažúr – predseda o.z. 

 

Registrácia: Prešovský samosprávny kraj 

 

Občianske združenie Konkordia – lat. Svornosť – Levoča bolo zaregistrované ako neverejný    

 

poskytovateľ sociálnych služieb dňa 18.7.2011 pod číslom 224 s dátumom aktualizácie 

17.12.2013               

pod číslom 224/3. 

 

Druh sociálnej služby: V zmysle  Zákona č.  448/2008 Z.z. § 12 písm. a): odst. 2.5 útulok 

                                                                                                                       : odst. 2.6 domov 

na pol ceste 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby útulku a domova na pol ceste pre mužov: Kláštor 

minoritov – Košická 2, 054 01 Levoča. 

 

                                                                       

                                                SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ÚTULKU                  

 

Pod názvom  „Útulok sv. Františka“ je myslené zariadenie poskytujúce dva druhy 

sociálnych služieb: 

– domov na pol ceste 

– útulok 

Kapacita je 40 miest, z toho 10 miest určených pre poskytovanie sociálnych služieb domova 

na pol ceste a 30 miest pre útulok. Forma pobytu: celoročná 

 

Skupiny, ktorým sa poskytovala starostlivosť v zariadení: 

– osoby po prepustení z výkonu  trestu odňatia slobody 

– osoby po prepustení z liečební pre drogové a iné závislosti 

– osoby u ktorých sa skončila ústavná alebo ochranná výchova po dosiahnutí plnoletosti 

– osoby psychicky narušené 

– osoby trpiace rôznymi závislosťami 

– osoby, ktoré po strate práce alebo po rozvode ostali bez prístrešia 

Vo väčšine prípadov obyvatelia mali tak narušené vzťahy so svojimi najbližšími, že je pre 

nich neprípustné vrátiť sa späť do pôvodného prostredia a ich ekonomická situácia im 

nedovoľuje osamostatniť sa. 
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Odborní zamestnanci poskytovali klientom útulku sociálne poradenstvo, najmä pomoc pri 

uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov. 

Sociálni pracovníci klientom poskytovali pomoc pri vybavovaní: 

– nárokovateľných dávok sociálneho zabezpečenia 

– riešenie stavu hmotnej a sociálnej núdze 

– pomoc v oblasti právneho poradenstva (riešenie dlhov, exekúcii) 

Prax a každodenná realita ukazuje, že ak je cieľom sociálnej služby útulku pomôcť prekonať 

nepriaznivú životnú situáciu, nie je doba pobytu v útulku ktorá je stanovená na 12 mesiacov 

dostatočná  pre určitú skupinu klientov. Zamestnanci zariadenia aj keď poskytujú klientom 

pomoc stabilizovať vnútorné sily, títo vo väčšine prípadov po uplynutí doby pobytu v útulku 

nedokážu nájsť si vhodné zamestnanie a osamostatniť sa. 

  

 

                                                                          Útulok 

 

   (1) Sociálna služba v útulku sa fyzickým osobám poskytovala v nepriaznivej sociálnej 

situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktoré nemali zabezpečené ubytovanie alebo nemohli 

doterajšie bývanie užívať, 

a)  poskytuje 

     1.  ubytovanie na určitý čas, 

     2.  sociálne poradenstvo, 

     3.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

     4.  pracovná terapia, 

     5.  nevyhnutné ošatenie a obuv, 

b)  utvárajú podmienky na 

     1.  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

     2.  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

     3.  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

     4.  záujmovú činnosť. 

 

                                                                  Domov na polceste 
 

   (1) V domove na pol ceste sa poskytovala sociálna služba na určitý čas fyzickým osobám 

v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktoré nemali zabezpečené 

ubytovanie po skončení 

poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po 

skončení 

ochrannej výchovy. 

   (2) V domove na pol ceste sa 

a)  poskytuje 

     1.  ubytovanie na určitý čas, 

     2.  sociálne poradenstvo, 

     3.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

b)  zabezpečuje 

     1.  pracovná terapia, 

     2.  pomoc pri pracovnom uplatnení, 

c)  utvárajú podmienky na 

     1.  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

     2.  vykonávanie základnej osobnej hygieny, 

     3.  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,  

     4.  záujmovú činnosť. 
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PERSONÁLNE OBSADENIE ÚTULKU 

 

 Funkcia/ pracovné zaradenie  Titul, meno a priezvisko 

 Štatutárny zástupca (predseda o.z.)   Mgr. Roman Gažúr 

 Vedúci útulku   Ing. Jozef Pagáč 

 Zodpovedný zástupca za sociálnu službu   PhDr. Zuzana Šariská, PhD. 

 Sociálny pedagóg   PhDr. Dušan Užák 

 Pracovná terapeutka   Mgr. Mária Oravcová  do 11.9.2015 

 Pracovný  terapeut   Ing. Ján Tatransky od 12.9.2015 

 Pracovná terapeutka   Iveta Salanciová 

 Ekonómka - mzdárka   Katarína Bartková 

 

Okrem zamestnancov pracujú v zariadení dobrovoľníci z radov Kruciáty oslobodenia človeka 

a mládeže. 

 

Miesto, kapacita a priestorové podmienky: 

 

Zariadenie sociálnej služby sa nachádza v priestoroch Kláštora minoritov v meste Levoča, 

ktorý je majetkom Rehole minoritov. Občianske združenie Konkordia – lat. Svornosť je 

nájomcom predmetnej nehnuteľnosti a prenajímateľom je Rehoľa minoritov. Zmluvný vzťah 

upravuje zmluva o nájme nehnuteľnosti a o nájme drobného hmotného majetku. 

 

Budova je 4 podlažná. Na 1. podlaží (prízemí ) je: 

 

– kuchyňa vybavená elektrickým a plynovým spotrebičom, kuchynským nábytkom, 

kuchynským náradím, zariadením na prípravu a výdaj teplej stravy a studenej kuchyne, 

zariadením na úschovu potravín, chladničkou a mrazničkou, dvoma drezmi s teplou 

a studenou vodou, dvoma vodovodnými batériami, priestorom na ukladanie kuchynského 

náradia a nádob vrátane jedálenských nádob 

– jedáleň s kapacitou 50 miest pre samostatnú konzumáciu pripravenej stravy s možnosťou 

prípravy kávy a čaju 

– sociálne zariadenie s 2 WC a 2x batérie na teplú a studenú vodu 

Prevádzku prípravy a výdaja stravy a výdaj potravín schválil Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Poprade 17.6.2011 pod č. LE 1799/2011. 

 

Na 2. podlaží (1. poschodie) je 8 dvoj až päť posteľových izieb vybavených základným 

štandardným bytovým zariadením, televízorom a rádiom, 

 

– 2 miestnosti pre potreby zamestnancov (terapeutov) vybavených nábytkom 

– spoločenskoterapeutická miestnosť s knižnicou slúžiaca pre realizáciu záujmových činností,  

   komunitné besedy, terapeutickú činnosť pre duchovnú službu 

– kúpelňa so sprchou, vaňou, umývadlami, 4 vodovodnými batériami na teplú a studenú vodu, 

   4 umývadlá, všetko slúžiace na osobnú hygienu, 3 WC, 2 automatickými práčkami pre    

   pranie 

– miestnosť na žehlenie, údržbu bielizne a šatstva 
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Podmienky prijatia do zariadenia sociálnej služby 

 

Klient bol pri prijatí do zariadenia posudzovaný individuálne v súlade s platnou právnou 

legislatívou SR. Za rozhodujúce podmienky prijatia boli považované aktuálne potreby klienta 

pre uvedený druh sociálnej služby a klientov dobrovoľný záujem o uvedený druh sociálnej 

služby. Prednostne boli prijímaní klienti, ktorí nevlastnili žiaden majetok, rodina im nebola 

schopná nepriaznivú situáciu pomôcť riešiť a mali trvalý pobyt na území Prešovského 

samosprávneho kraja. Následne sme uprednostnili tých klientov, ktorí boli do zariadenia 

privezení zo zdravotníckeho zariadenia, resp. políciou SR, prípadne Mestskou políciou. 

Snažili sme sa v praxi uplatňovať zásady rovnakého prístupu a zabraňovať diskriminácii 

potenciálnych žiadateľov. 

 

  

V roku 2015 bolo prijatých 29 klientov a služby sociálneho zariadenia využívalo celkom 58 

klientov s počtom poskytnutých ubytovacích dní 7241, z toho 7 zdravotne chorých. 

Prepustených bolo 29 klientov a počet obyvateľov útulku k 31.12.2015 bol 18. Veková 

štruktúra zostávajúcich 18 klientov k 31.12.2015 bola nasledovná: 

 

                       

                  2 klienti vo veku 19 – 25 rokov  

                  4 klienti vo veku  26 – 39 rokov 

                 10 klientov vo veku 40 – 62 rokov 

                   2 klienti vo veku 63 – 74 rokov 
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                                                               Vyhodnotenie 

 

                              práce Útulku ako zariadenia sociálnej služby za rok 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.) Terapeutická oblasť 

 

V roku 2015 sme sa v tejto oblasti zamerali na kľúčové a existenčné problémy klientov 

Útulku, najmä týmito formami: 

 

– spoločne s klientmi sme hľadali možnosti a cesty, ako sa oslobodiť od rôznych     

   foriem závislostí na drogách, špecificky na nadmerné užívanie alkoholu, na    

   hracích automatoch, ale aj na iných látkových a nelátkových závislostiach, 

– podrobnejšie sme sa s klientmi venovali takým témam a oblastiam ako boli   

   napr.: zmysel udržania si abstinencie a riziká jej porušenie, svedomie    

   a charakter človeka, vplyv nezdravého spôsobu života na rodinu, ako   

   prinavrátiť človeku jeho dôstojnosť, čo je spoluzávislosť a jej dôsledky,  

   význam slobody človeka a zodpovednosť za svoj život a pod., 

– na množstve terapeutických stretnutí boli rozobraté témy, ako napr.: ľudské    

   hodnoty, ako postupovať po priznaní, že som závislý, praktické rady pre    

   získanie odbornej pomoci a pod.,  

– v roku 2015 sa uskutočnilo priemerne 40-50 terapeutických stretnutí, čo za 4- 

   ročné obdobie predstavuje viac ako 160 stretnutí, s celkovým počtom do 500     

   hodín, čo predstavovalo v priemere 10-12 hodín intenzívnej terapie mesačne   

   za účasti 15-20 klientov v priemere, 

– uskutočnilo sa neevidované množstvo individuálnych terapeutických stretnutí    

   s klientmi podľa ich potreby, so zameraním na riešenie ich zložitých životných   

   problémov. 

 

      Nedá sa nespomenúť jeden z kľúčových problémov v tejto oblasti a tou je často nižšia 

psychická a duchovná úroveň klientov, zaostalosť v starostlivosti o seba ako dôsledok 

pôvodného spôsobu života, ale aj nižší stupeň zodpovednosti za svoje konanie, čo sťažovalo 

našu prácu. 

      Za celé obdobie sme mali na zreteli skutočnosť, že nám nemôže ísť o súťaženie 

v úspešnosti /na to chýba odborný personál/, ale o záchranu života a o postupné  a cielené 

nasmerovanie klienta na zmysluplný a hodnotný život. 

 

 

2.) Sociálna oblasť 

 

-   spolupracovali sme s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce pri 

motivácii klientov na zmenu doterajšieho životného štýlu /PhDr. Užák, MUDr. Bezecný, 

PhDr. Šariská/ 

-   poskytovali sme pomoc a sociálne poradenstvo klientom pri riešení narušených rodinných 

väzieb a pri adaptácii po návrate z výkonu trestu 

-   spolupracovali sme so zariadeniami podobného typu a náplne činnosti /oz Dobrý pastier 

Kláštor pod  Znievom, IKV Žakovce/ na báze výmeny informácii a praktických skúseností 
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-   spolupracovali sme so štátnymi orgánmi, matričnými úradmi, obecnými úradmi, so súdmi – 

probačný  dohľad, s ÚPSVaR, so sociálnou a zdravotnými poisťovňami, pri vybavovaní 

dokladov totožnosti,  hláseniach evidencie obyvateľstva o trvalom a prechodnom pobyte 

-   spolupracovali sme s komunitou Cenacolo a s mladými v spoločenstve Pavol 

-   zaoberali sme sa analýzou existenčných otázok  bývania a zamestnania s hľadaním 

optimálnych riešení  a osobitým prístupom ku každému klientovi 

-   motivovali sme klientov robiť správne rozhodnutia v dôležitých otázkach upevňovania 

hodnôt, ktoré   získali abstinenciou 

-   uplatňovali sme individuálny prístup ku klientom v oblasti stanovenia si životných cieľov a 

priorít a  prevzatia zodpovednosti  za svoj život 

 

 

3.) Duchovná oblasť a oblasť pracovných aktivít 

 

Jednou z dôležitých zmien v živote závislých jednotlivcov a bezdomovcov, ktorí sa rozhodujú 

pre život v abstinencii je zmena prostredia a štýlu života, ktoré im umožňujú ľahšie 

prekonávať závislosti a dosiahnuť vytýčený cieľ. Prostredníctvom duchovných služieb v 

útulku, štvrtkových stretnutí Kruciáty oslobodenia človeka, sv. omší, krížovej cesty, adorácii 

a ostatných duchovných aktivít prevádzaných počas dňa odovzdávame svoje problémy, 

ťažkosti a svoje zranenia do Božích rúk, aby nás posilnil a premieňal podľa svojej dobrotivej 

vôle. V rámci duchovnej obnovy sme sa zúčastnili pravidelného mesačného stretnutia 

Spoločenstva Pavol. Klientom umiestneným v chránenom prostredí, útulku, sú poskytované 

rôzne služby na báze psychoterapeutickej formou prednášok v skupine a zároveň prevádzaním 

individuálnych terapii, ktoré vedie PhDr. Dušan Užák. Poskytujú sa tiež služby na báze 

sociálnej, ktorej zámerom je viesť klientov k väčšej samostatnosti pri vybavovaní osobných 

náležitosti a pod. Všetky tieto služby sú vzájomne skĺbené s pracovnou terapiou, ktorá je 

jedným z nástrojov pri nadobúdaní praktických návykov, manuálnych zručností potrebných 

pre integrovanie klientov do života spoločnosti. . Pravidelne vykonávanými aktivitami rastie u 

klientov pocit zodpovednosti a sebavedomia a okrem toho sa v nich odkrývajú i rôzne 

schopnosti, ktoré môžu uplatniť pri pracovnej činnosti nielen v útulku, ale taktiež i pri 

rôznych brigádnických aktivitách. Súčasťou aktivít klientov sú aj misijné výjazdy na pozvanie 

správcov farnosti z rôznych oblasti a miest na Slovensku. Počas stretnutia sa v homílii páter 

Roman Gažúr obracia k veriacim farnosti na tému závislosti. Klienti obohacujú stretnutie 

svojimi životnými príbehmi formou osobných svedectiev týkajúcich sa vnútornej premeny zo 

života závislosti k novému životu v abstinencii. Tieto misijné výjazdy prispievajú k 

rozširovaniu nových staníc Kruciáty oslobodenia človeka v rôznych kútoch Slovenska. 

Prostredníctvom rôznych činnosti sa pre závislých jednotlivcov otvárajú nové pracovné 

vyhliadky, ktoré sú pre nich dobrou motiváciou k sebarealizácii a zušľachťovaniu osobnosti.  

 

Január 

V deň začínajúceho roka dali sme si predsavzatie, že nechceme premárniť ani jeden deň v  

roku, ale využiť každú príležitosť ako  poskytnúť pomoc chudobným, opusteným, ľuďom bez 

domova, beznádejným a všetkým tým, ktorí sú zviazaní závislosťami a nedokážu si sami 

pomôcť. Na tento účel posvätil a požehnal gvardián kláštora minoritov spolu s pátrom  

Romanom a pátrom Stanislavom ubytovacie a spoločenské priestory nášho Útulku sv. 

Františka. 8. Januára členovia a priatelia hnutia Kruciáty oslobodenia človeka, ktorého členmi 

sú aj obyvatelia nášho útulku uskutočnili slávnostné novoročné stretnutie, kde po úvodnej 

modlitbe, duchovnom príhovore a kapustnici nasledovala prezentácia kolied, novoročných 

vinšov z rôznych oblastí Slovenska. V tomto mesiaci privítal náš útulok aj komunitu 

Cenacolo, ktorá sa jedenkrát za dva mesiace stretáva v priestoroch nášho zariadenia. 

Tentokrát komunita privítala svojich členov z celého východného Slovenska na slávnosti 

adorácie a eucharistickej pobožnosti za ľudí závislých s následnou diskusiou, rozhovormi,  
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vzájomným zdieľaním a výmenou skúsenosti s abstinenciou, Nosnou časťou pracovnej 

terapie je denná údržba priestorov v interiéri útulku a v tomto zimnom období aj činnosti 

spojené s odpratávaním snehu, čistením chodníkov a prístupovej cesty, udržiavanie 

kláštorného nádvoria a okolia minoritského kostola. Klienti sa aktívne zapojili aj do 

upratovacích prác v chráme Ducha sv. a odkladaní vianočnej výzdoby. Súčasťou pracovných 

aktivít bolo aj štiepanie palivového dreva pre vykurovanie objektu, upratovanie drevárne, 

pivničných a skladových priestorov. Jednou z dominantných činností terapie prácou, ktorá 

prispieva k zmene osobnosti klientov,  zmene správania, a znovuobjaveniu pocitov a emócií 

je starostlivosť o domáce hospodárske zvieratá (králiky, sliepky, ošípané, ovce, kozy), ich 

ošetrovanie, kŕmenie a čistenie hospodárskeho objektu Pozornosť venujú aj kreatívnym a 

tvorivým technikám – zhotovovaniu dekoratívnych predmetov, výrobe a maľovaniu sošiek z 

vosku a  sadry a zdobeniu veľkonočných kraslíc.  

 

Február 

 

Popolcovou stredou sme vstúpili do štyridsaťdňového obdobia pôstu, ktoré je prípravou na 

slávenie eľkonočných sviatkov. Čas pôstu,  sebazapierania a odriekania bol aj pre nas časom 

pokánia, uvedomenia si ľudskej slabosti a zraniteľnosti. V tomto ponímaní sme prežívali 

pôstne obdobie aj v Dome sv. Františka prostredníctvom denných modlitieb, sv. omší, 

pobožností krížovej cesty a adorácií Odovzdali sme Pánov  všetky zranenia na duši, 

protivenstvá a ťažkosti života i, aby ich premenil a uzdravil. Hosťom februárového stretnutia 

spoločenstva Pavol bol o. Branislav Kožuch, kaplán v Trstenej, ktorý prednášal na tému: 

„Chcem viac ako môžem a viem.“  Významnou mierou formujúcou osobnostný profil 

každého klienta je nepochybne aj psychoterapia s p. PhDr. Dušanom Užákom. Témy 

jednotlivých komunitných stretnutí zahŕňajú široký záber problematiky rôznych typov 

závislostí od psychoaktívnych látok i nelátkových závislostí až po problémy bezdomovectva. 

Terapia prácou je nosnou oblasťou napomáhajúcou klientom v získavaní a rozvoji 

manuálnych zručností. Vzhľadom na prebiehajúcu vykurovaciu sezónu sme pokračovali v 

príprave dreva pre vykurovanie útulku. V exteriéri sme sa venovali úpravám dvora ako aj 

upratovaniu pivničných a skladových priestorov. Bola zrealizovaná oprava podporného 

kamenného múrika v záhrade zariadenia. V oblasti starostlivosti o zvieratá sme zabezpečili 

dovoz sena, pravidelné čistenie hospodárskeho objektu, vývoz maštaľného hnoja na 

kompostovisko a dôraz kladieme na starostlivosť o nové prírastky oviec a kôz. Časť klientov 

vykonáva pracovnú terapiu v sociálnom zariadení v Budkovciach spočívajúcu v pílení pňov 

stromov a čistení lesného porastu. Jeden z klientov sa dlhodobo venuje pracovným činnostiam 

a starostlivosti o zvieratá na hospodárskom dvore Kláštora minoritov v Brehove. Podpora a 

rozvoj psychických schopností klientov sa uskutočňuje aj formou individuálnych  tvorivých 

techník pri zdobení veľkonočných kraslíc a zhotovovaní sošiek z vosku a sadry. 

 

Marec 

Programovou súčasťou pôstneho obdobia, ktoré každý z nás prežíval osobitným spôsobom, 

bola aj duchovná obnova u bratov minoritov pod názvom – „Pokiaľ žijeme, môžeme sa vrátiť 

k Bohu“, ktorej obsah tvorili pobožnosti, prednášky a modlitby za prenasledovanie kresťanov 

a mučeníkov misií. V závere duchovnej obnovy, na slávnosť Zvestovania Pána, sme si 

pripomenuli aj Deň počatého dieťaťa symbolickým pripnutím bielej stužky a modlitbou za 

nenarodené deti. Aktivity spoločenstva Pavol výraznou mierou prispievajú k duchovnému 

rastu našich klientov prostredníctvom pravidelných prednášok so zaujímavými hosťami. 

Marcová téma znela: „Jednota, nie uniformita (o ekumenizme)“, hosťom bol o. Ján Buc, 

rímskokatolícky kňaz s bohatými pastoračnými skúsenosťami z práce s mládežou i rodinami a 

prednášateľskou činnosťou pre širokú verejnosť. Stretnutie komunity Cenacolo v našom 

zariadení bolo aj tentokrát svedectvom Božej lásky, vzájomnej pomoci, nových priateľstiev a  
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nájdením zmyslu života všetkým závislým a strateným mladým ľuďom. Aj my v Útulku sv. 

Františka sa aktívne zapájame do primárnej protidrogovej prevencie účasťou na misijných 

stretnutiach vo farnostiach, kde klienti svojimi životnými príbehmi ľudí závislých poukazujú 

na negatívne dopady užívania drog, na potrebu liečby a dôležitosť významu trvalej 

abstinencie. Ukončením zimného obdobia a nástupom jarných dní sme upriamili naše 

pracovno-terapeutické aktivity na činnosti spojené s upratovaním exteriéru útulku, priestorov 

dvora, kláštorného nádvoria a okolia kaplnky Panny Márie, ktoré sme skrášlili úpravami a 

výsadbou okrasných kvetín. Klienti sa aktívne zapojili aj do upratovacích prác v chráme 

Ducha sv. v predveľkonočnom období a pri príprave a výzdobe Božieho hrobu. Jarné práce v 

záhrade sme realizovali klasickými technikami – rýľovaním pôdy a následnou výsadbou 

semien zeleniny. Upravili sme záhradné kompostovisko, ktoré nám slúži ako primárny zdroj 

živín na obohatenie pôdy pri pestovateľských činnostiach. Výslednicou starostlivosti našich 

klientov o hospodárske zvieratá boli aj nové prírastky jahniat a kozliat, ktorým sme zhotovili 

aj drevené oplotenie košiara. 

 

Apríl 

 

„ Milosrdenstvo Boha je nekonečné a dáva sa nájsť všetkým, ktorí ho hľadajú.“ „Naši chlapci 

ho našli a tým si viac uvedomili a prijali sami seba vo svojom živote, uvedomujúc si svoju 

vlastnú ľudskú dôstojnosť aj v položení v ktorom sú, že Boh ich miluje a dôveruje im, čo im 

vlieva novú silu na prežitie lepšieho života vo vzťahu k Bohu, k ľuďom aj samým k sebe.“ V 

tomto mesiaci sa témou „O láske, vzťahoch a zraneniach“ zaoberal duchovný otec Ján Buc, 

otec Ján Buc sa veľmi dobre zhostil tejto témy, svojimi slovami, nadšením pre Krista a jeho 

nezastaviteľnú pravdu hlboko oslovil naše vnútro, čím sa viac prehĺbila v nás láska ku 

Kristovi, cez túto lásku, láska k blížnym vo vzťahoch pre lepšie pochopenie ľudí, ktorí 

prežívajú zranenia rôzneho druhu vo svojich konkrétnych, osobných, životných situáciách. 

V tomto mesiaci sa prirodzene v súvislosti s jarným ročným obdobím rozvinuli aj pracovné 

aktivity, zvlášť s dôrazom na chov a opateru hospodárskych zvierat, so zameraním sa na nové 

prírastky jahniat a kozliat. Cez nové prírastky, bolo potrebné pristúpiť k praktickým zmenám 

a vytvoreniu čo najoptimálnejších podmienok pre starostlivosť o zvieratka. V tomto období sa 

venoval značný čas príprave priestoru, ktorý mal slúžiť na ustajnenie zvierat už mimo útulku 

v prírodnom prostredí. Klienti sa zodpovedne venovali vypratávaniu a úprave pozemku ako aj 

oploteniu, čo môžeme zhodnotiť, ako kladný prístup vo vzťahu k pracovným aktivitám. 

Následne došlo k premiestneniu oviec a kôz na saláš, kde určení klienti budú vykonávať 

chovateľskú starostlivosť až do neskorej jesene. Okrem spomenutých zvierat sa naši klienti 

starajú aj o hydinu a ošípané. Chov týchto zvierat a hydiny vyžaduje od klientov zodpovedný 

prístup a v nich samých sa buduje zmysel pre zodpovednosť, 

 

Máj 

Krásu a jedinečnosť mariánskeho mesiaca máj sme prežívali pri májových pobožnostiach, a 

úprimných modlitbách . K našej Nebeskej Matke sme sa obracali s veľkou úctou a dôverou 

predostrúc jej vrúcne prosby osobného charakteru i za celé spoločenstvo Útulku sv. Františka, 

. Aktuálnosť šírenia evanjelizácie v dnešnej dobe. bola ústredným motívom májového 

stretnutia spoločenstva Pavol pod názvom „Mission possible“ (o evanjelizácii) s hosťom 

ThLic. Martinom Harčárom, kňazom Košickej arcidiecézy a členom medzinárodnej katolíckej 

komunity Emanuel. Výnimočnou udalosťou tohto mesiaca bola pre našich klientov účasť na 

11. rozhlasovej púti rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 

Programovú štruktúru púte tvorila modlitba sv. ruženca a slávnostná sv. omša spojená s 

eucharistickou adoráciou, pri ktorej klienti vyprosovali Božie požehnanie pre útulok i 

všetkých našich dobrodincov a priaznivcov, ktorí nám pomáhajú materiálne, finančne i 

duchovne svojimi modlitbami. Komunita Cenacolo už tradične privítala svojich členov a  
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sympatizantov na pravidelnom stretnutí pri slávení adorácie a eucharistickej pobožnosti a 

následných neformálnych rozhovoroch a výmene skúseností s dodržiavaním abstinencie. 

Primárnu oblasť pracovnej terapeutickej činnosti tvorí každodenná údržba vnútorných 

priestorov objektu útulku a samoobslužné činnosti prevádzané klientmi (pranie, žehlenie, 

mangľovanie a príprava stravy). Na tieto aktivity nadväzovali v mesiaci máji práce v exteriéri 

zariadenia súvisiace s čistením chodníkov, dvora, triedením komunálneho odpadu, 

upratovaním pivničných priestorov, drevenej kôlne a prístreškov pre palivové drevo ako aj so 

skrášľovaním okolia kaplnky Panny Márie vysadením kvetov. Klienti sa s radosťou zapájali 

aj do starostlivosti o kláštorné nádvorie a interiér chrámu Ducha sv., vyjadrujúc aj takýmto 

spôsobom svoju vďaku pátrom minoritom za ich duchovnú službu a vedenie na životnej ceste 

v duchu evanjeliových zásad a kresťanských čností viery, nádeje a lásky. V tomto 

postupujúcom jarnom období sme plne rozvinuli a zintenzívnili činnosti v našich záhradách 

pri výsadbe zemiakov, kŕmnej repy, neskorých druhov zeleniny, kyprení pôdy, okopávaní a 

odstraňovaní buriny. Chov hospodárskych zvierat v zariadení je nespochybniteľným prínosom 

pre našich klientov so zreteľom na rozvoj a udržiavanie ich pracovných návykov a zručností, 

rozvoj sociálnych kompetencií, komunikačných schopností, vôľových vlastností a pozitívneho 

emocionálneho prežívania, ktoré je dôležitým faktorom v liečbe závislostí. Sekundárnym 

faktorom vyplývajúcim z chovu zvierat je zvýšenie potravinovej sebestačnosti útulku. 

Starostlivosť o zvieratá bola zameraná na elementárne činnosti – kŕmenie, kosenie trávy, 

pasenie na lúkach a pasienkoch, dojenie mlieka, ošetrovanie zvierat, čistenie prístreškov, 

vývoz hnoja na kompostovisko, dovoz a uskladnenie sena ako aj starostlivosť o ovce a kozy 

na salaši nachádzajúcom sa v areáli bývalého Štátneho majetku. V rámci údržbárskej činnosti 

sme zrenovovali padajúcu omietku pri schodoch vedúcich na dvor. Pracovné terapeutické 

aktivity u klientov boli zamerané aj na širokú škálu brigádnických činnosti pre podnikateľské 

subjekty a súkromné osoby mimo objektu zariadenia, kde klienti prichádzali do kontaktu s 

vonkajším reálnym nechráneným prostredím pracovných aktivít a sociálnych kontaktov. 

Náplňou brigádnickej činnosti pracovnej terapie bolo čistenie lesa, výsadba stromčekov, 

príprava palivového dreva, práce v záhrade, pomocné stavebné práce a iné aktivity.  

 

Jún 

Celý mesiac jún sa niesol v duchu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, prameňu života a 

svätosti. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorú klienti oslávili účasťou na 

slávnostnej svätej omši v kostole Ducha sv., spoločným stretnutím na Kruciáte oslobodenia 

človeka v kláštore minoritov a večernou adoráciou pri Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej bol 

duchovným povzbudením pre každého z nás. Sviatok sv. Petra a sv. Pavla bol pre nás novou 

príležitosťou k vyjadreniu vďaky Bohu za týchto veľkých svätcov a taktiež i za terajšieho 

pápeža Františka, ktorý je pre celú Cirkev veľkým darom a obrazom neviditeľného Boha. Je 

našou veľkou túžbou, prianim a vyprosovaním tej milosti, tak potrebnej pre každodenný 

život, aby naši klienti Domu sv. Františka, ktorí sa zúčastňovali na pobožnostiach zameraných 

na úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu, taktiež v modlitbách a pri duchovnej službe si stále 

viac uvedomovali, že práve v Milosrdnom Srdci Ježišovom môžu nájsť a čerpať silu v nie 

vždy ľahkých situáciach života, v ktorých sa ocitli a s ktorými sa ešte nevysporiadali, čo 

mnohokrát zaťažuje ich vnútro od ktorého sa odráža aj ich postoj a vonkajšie prejavy k 

životu, lebo Srdce Ježiša je otvorené a uschopnené ich prijať, posilniť, pochopiť a vliať novú 

nádej pre zmysluplnejší, plnohodnotnejší život pre Boha a ľudí. V súvislosti s pracovnou 

terapiou sa môžeme vyjadriť, že táto bola vykonávaná   primerane tomuto ročnému obdobiu, 

keď všetky pripravné práce, ktoré sa týkali premiestňovania, obnovovania a umiestňovania 

nových ohrád salašníctva sa ukončili a sú vo vyhovujúcom stave. Samozrejme, že bolo 

potrebné tieto oplotenia premiestňovať a to z dôvodu starostlivosti a dobrej opatery zvierat. 

Taktiež sa pravidelne pristupovalo k prečisteniu vodného zdroja pre napájanie oviec a kôz, 

a dovozu vody na salaš. V priestoroch záhrady Domu sv. Františka v prístavkoch sa  
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dostatočná starostlivosť zo strany klientov  venovala chovu  prasiat a hydiny. Klienti sa 

podieľali na zveľadení nádvoria Kláštora bratov minoritov a to odstránením starých 

okrasných drevín, vyčistenia a úpravy travnatého porastu ako aj skaliek. Vykonala sa aj 

úprava a odvoz stavebného a železného odpadu, čo prispelo ku skrášleniu a dôstojnosti okolia 

kaplnky Panny Márie. Ako obyčajne sa klienti venovali rôznej pracovnej činnosti vo vnútri 

Domu sv. Františka a to zvlášť umývania, čistenia, dodržiavania hygieny a poriadku, čo 

prispieva k lepšej sebarealizácii a zdokonaľovaniu pracovných navykov klientov. 

 

Júl 

Doménou prvých júlových dní bola Mariánska púť na levočskú Mariánsku horu, ktorá sa 

niesla v znamení 20. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. a bola venovaná aj Roku zasväteného 

života, ktorý vyhlásil pápež František. Tradícia peších púti Kruciáty oslobodenia človeka 

mala konkrétnu podobu aj tento rok úvodnou sv. omšou vo farskom kostole v Starej Ľubovni. 

Sprievod pútnikov aj z Domu sv. Františka k Levočskej Panne Márii na Mariánsku horu 

duchovne viedol páter Roman Gažúr. Naši klienti pripravili pútnikom stan na odpočinok i 

občerstvenie formou guláša. Rôznorodé aktivity a prierez činností a fungovania Domu sv. 

Františka od jeho vzniku po súčasnosť bol odprezentovaný návštevníkom púte 

prostredníctvom tabúľ s fotodokumentáciou a sprievodným textom ako aj výrobkami klientov 

(sošky zo sadry s náboženským motívom). Prostredníctvom Panny Márie sme si vyprosovali 

duchovnú silu a odvahu pre uskutočnenie životných zmien a schopnosť vytrvať na tejto novej 

životnej ceste. V našich prosbách sme Levočskej Panne Márii zverili aj všetkých našich 

dobrodincov, ktorí nám nezištne pomáhajú materiálne ako aj duchovne svojimi modlitbami. 

Kruciáta oslobodenia človeka zorganizovala tento rok už 8. ročník púte do Medžugoria ku 

Medžugorskej Panne Márii. a do komunity Cenacolo. Následne sa slovenská časť komunity   

stretla opäť po dvoch mesiacoch v Dome sv. Františka, kde si zúčastnení po predchádzajúcej 

adorácii pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou v chráme Ducha sv. vymieňali svoje osobné 

skúsenosti so závislosťou, liečbou a následnou abstinenciou. Takáto forma diskusie je pre 

ľudí závislých vzájomnou podporou a povzbudením. V závere školského roka náš Dom sv. 

Františka navštívili žiaci a pedagógovia Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v 

Spišskej Novej Vsi, ktorých deti trpia rôznymi druhmi viacnásobného postihnutia, V 

súvislosti s Mariánskou púťou prebiehali v našom zariadení v úvode mesiaca prípravné a 

organizačné práce pri zabezpečovaní ubytovania a stravovania v priestoroch útulku pre 

pútnikov levočskej púte (Mládežnícky spevácky zbor z Dolného Kubína, pútnici z Poľska). 

Klienti zrealizovali inštaláciu vojenského poľného stanu na Mariánskej hore a odvoz 

stavebného, kovového a plastového odpadu z priestorov dvora, taktiež vyčistenie a úpravu 

dvora. Akcent v pracovnej terapeutickej činnosti je kladený na upratovacie práce v chráme 

Ducha sv. a na starostlivosť o kláštorné nádvorie (úprava terénu, planírovanie dovezenej 

zeminy, ošetrovanie okrasných kríkov a tráv). V oblasti realizácie stavebných prác bola 

prevedená renovácia vonkajšej omietky na fasáde kláštora a oprava kláštornej dlažby a 

chodníkov. Opätovným potvrdením manuálnych zručností klientov bolo zhotovenie prístrešku 

nad vchodovými dverami vedúcimi na dvor útulku. Naďalej pokračovali sezónne práce v 

našich záhradách okopávaním zemiakov, kŕmnej repy a zeleniny, ako aj kyprením pôdy a 

odstraňovaním buriny. Kosila sa tráva, doviezlo a uskladnilo sa seno na zimné obdobie. Chov 

oviec a kôz pokračoval salašníckym spôsobom, vykonávali sa pomocné práce pre občanov 

mesta Levoča. 

  

August 

 K rozvoju v duchovnej oblasti prispievajú okrem denných modlitieb, sv. omší a duchovného 

slova aj pravidelné štvrtkové stretnutia klientov s Kruciátou oslobodenia človeka pod 

vedením pátra Romana Gažúra, kde sa spolu s čítaním Božieho slova a modlitbou rozoberajú 

témy závislosti od alkoholu s dôrazom na prísnu abstinenciu. V sobotu 29. augusta sa konala  
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už VII. Celoslovenská púť Hnutia Svetlo – Život a Kruciáty oslobodenia človeka v poľskom 

Kroscienku. Tohto podujatia sa zúčastnili aj naši klienti, ktorí spolu s ostatnými účastníkmi 

modlitbami chvál prednášali svoje prosby k Duchu sv. Vo Večeradle sv. Jána Pavla II. sa 

konala pobožnosť krížovej cesty za oslobodenie nášho národa. V oblasti pracovných 

terapeutických činností sa klienti zaoberali bežnou údržbou zariadenia Domu sv. Františka a 

prácami v exteriéri – upratovaním dvora, triedením odpadu ako aj skrášľovaním okolia 

kaplnky Panny Márie a udržiavaním kláštorného nádvoria. Významnú časť pracovnej terapie 

predstavovali sezónne práce v našich záhradách najmä pri kyprení pôdy a odstraňovaní buriny 

zo zeleninových hriadok. Chov hospodárskych zvierat zahŕňa aj starostlivosť o ne 

pravidelným čistením hospodárskeho objektu, vývozom maštaľného hnoja a taktiež 

zabezpečovanie krmiva, kosenia trávy, pasenie oviec a kôz pravidelným premiestňovaním 

ohrady, získavanie kozieho mlieka, strihanie oviec a ďalšie činnosti súvisiace s chovom 

domácich zvierat. Dôležitou aktivitou bolo aj zabezpečenie a dovoz sena na zimné obdobie. 

Klienti využili svoje manuálne zručnosti pri pílení a uskladňovaní palivového dreva na 

vykurovacie obdobie v zimných mesiacoch, ktoré nám opätovne poskytol Biskupský úrad v 

Spišskom Podhradí a J. Em. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, za čo sa chceme zo 

srdca poďakovať. Naďalej sme sa zúčastňovali rôznych brigádnických činností a poskytovali 

svoju pomoc súkromným osobám. Spolupracujeme s útulkom Božieho milosrdenstva v 

Budkovciach, kde vykonávali pracovnú terapiu niektorí naši klienti 

 

September 

Mesiac september sa niesol v znamení troch mariánskych sviatkov. Za mocnú ochranu a 

neustálu pomoc vďačíme našej dobrotivej Matke, Panne Márii, aj pri príležitosti štvrtého 

výročia založenia Útulku sv. Františka z Assisi v Levoči. Panna Mária nás viedla po neľahkej 

ceste a pozývala do služby tým, ktorí boli na okraji spoločnosti a nemali už silu pomôcť si 

sami. Podľa jej príkladu sme celé štyri v našom útulku podávali pomocnú ruku tým 

najbiednejším a „malomocným“ 21. storočia – alkoholikom, drogovo závislým, gemblerom, 

ľuďom po prepustení z výkonu trestu. Duchovným povzbudením a utvrdením vo viere bola 

pre nás prednáška spoločenstva Pavol na tému: „Žiť ako kráľovské dieťa“- prekážky mysle a 

rany srdca, ktoré nám v tom bránia, so sv. liturgiou a hosťom o. Antonom Pariľákom, 

gréckokatolíckym kňazom, ktorý slúži na evanjelizačných stretnutiach hlásaním slova a 

modlitbou za vnútorné a fyzické uzdravenie. Zúčastnili sme sa aj stretnutia komunity 

Cenacolo s adoračnou pobožnosťou a následnými rozhovormi o závislosti a abstinencii. S 

príchodom jesene boli terapeutické pracovné činnosti zamerané na čistenie dvora, chodníkov, 

okolia kaplnky Panny Márie, hrabanie opadnutého lístia a úpravu kláštorného nádvoria bratov 

minoritov. V našich záhradách sme našu pozornosť upriamili na zber a uskladnenie úrody 

(zelenina, zemiaky), rýľovanie pôdy, odstraňovanie buriny, vývoz maštaľného hnoja a 

prípravu na jarnú výsadbu. Primárne sme sa venovali chovu hospodárskych zvierat a 

starostlivosti o ne zabezpečovaním potravy a pravidelným čistením hospodárskeho objektu. 

Pokračovali sme v príprave, pílení a uskladnení palivového dreva na obdobie zimy. Klienti sa 

aktívne zapojili do zberu a triedenia zemiakov pre farské spoločenstvo v Kežmarku ako aj do 

rôznych brigád pre súkromné osoby (pomocné stavebné práce, práce v záhrade, práce s 

drevom a iné). Niektorí z našich klientov sa zúčastňovali pracovnej terapie v Útulku Božieho 

milosrdenstva v Budkovciach pri výsadbe stromčekov. Náš Dom sv. Františka v tomto prvom 

mesiaci školského roka navštívili žiaci jednej z materských škôl v Levoči. Spolu so svojimi 

pani učiteľkami sa zaujímali v rámci edukačnej výchovy najmä o naše zvieratká. Veríme, že 

ich exkurzia v našom zariadení obohatila a radi ich privítame aj nabudúce. 
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Október 
 

V tomto mesiaci sme si františkánskym Trojdním pripomenuli sviatok sv. Františka z Assisi, 

patróna nášho Domu a slávnostnou sv. omšou a pobožnosťou Transitus pamiatku jeho smrti. 

17. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka sa konalo v dňoch 9.-11.10.2015 

s ústrednou témou: „Milujem, preto nepijem.“ a hlavnou myšlienkou prelínajúcou sa celou 

obsahovou štruktúrou sympózia „Mocou Ducha svätého“. Úvodný deň podujatia odznela 

prednáška spoločenstva Pavol na tému: „Je možné sa zmeniť ?“ s hosťom ThDr. Vladimírom 

Šostákom, PhD., biskupským vikárom pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov v 

Košickej arcidiecéze. Ďalším dňom pokračovali prednášky o charizmách Ducha sv. 

vplývajúcich na zmenu ľudských sŕdc, téma spoluzávislosti, výmena skúseností, názory a 

svedectvá účastníkov sympózia i našich klientov o vplyve alkoholu na človeka a rodinu. 

Pracovná terapia, tvoriaca integrálnu súčasť ďalších nadväzujúcich terapií zohráva v našom 

sociálnom zariadení nezastupiteľné miesto pri obnove, uchovaní a rozvoji pracovných 

návykov potrebných k vykonávaniu pracovných aktivít. Základom pracovnej terapie zostáva 

denná údržba interiérových častí zariadenia a vonkajšie úpravy dvora, odvoz odpadu, údržba 

chodníkov, vývoz maštaľného hnoja a opadnutého lístia na kompostovisko, starostlivosť o 

kláštorné nádvorie bratov minoritov a upratovacie práce v chráme Ducha sv. Pokračovali sme 

prácami v našich záhradách obrábaním pôdy, rýľovaním a hnojením za účelom prípravy pôdy 

na jarnú výsadbu. Previedli sme aj potrebné ošetrenie a rez ovocných stromov. V oblasti 

starostlivosti o zvieratá sme zrealizovali vybielenie hospodárskeho objektu pre ovce a kozy, 

ktoré sa aktuálne nachádzali v priestoroch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Produkty 

rastlinnej a živočíšnej sféry nám slúžia na čiastočné zvýšenie potravinovej sebestačnosti pre 

klientov Domu sv. Františka. Fixné miesto v pracovnej terapii zimného vykurovacieho 

obdobia zastáva práca s palivovým drevom, jeho štiepanie a dokladanie do kotolne. Klienti sa 

pravidelne zúčastňujú brigádnických manuálnych činností rôzneho zamerania (práce v 

záhrade, pracovné činnosti s drevom, stavebné práce a iné) najmä pre súkromné osoby. V 

závere mesiaca sme našu pozornosť upriamili na výrobu náhrobných vencov pred blížiacim sa 

sviatkom Dušičiek. 

 

November 

Do mesiaca novembra sme vstúpili majestátnym sviatkom Všetkých svätých. V deň 

Spomienky na všetkých verných zosnulých (Dušičky) sme si modlitbami za duše zosnulých 

uctili tých, ktorí v očistci očakávajú naše obety a pomoc, aby získali úplné odpustky a uzreli 

Božiu slávu a večnú radosť v nebi. Klienti navštevovali cintoríny, aby na hroboch svojich 

blízkych zapálili sviece a ozdobili ich vlastnoručne zhotovenými náhrobnými vencami. V 

rámci duchovnej formácie sme sa zúčastnili stretnutia spoločenstva Pavol s aktuálnou témou 

„Ako sa modliť a byť vypočutý“ s hosťom Mons. Mgr. Dušanom Lukáčom, ktorý je farárom 

v Gelnici, V tomto mesiaci sme opäť v Dome sv. Františka privítali komunitu Cenacolo, aby 

sme spolu s jej členmi a sympatizantmi oslávili Pána Ježiša pri slávnostnej adorácii 

vzdávaním vďaky za všetky milosti, dobrá a životné obrátenia. Aj tento rok sme sa zapojili do 

primárnej protidrogovej prevencie závislostí pre študentov Strednej zdravotníckej školy v 

Levoči formou prednášok a osobných životných príbehov našich klientov. V rámci 

psychoterapeutických prednášok boli klienti vedení k zmene životných postojov a motivácii 

nastúpiť a vytrvať v ceste abstinencie od psychoaktívnych látok. 

V úvode mesiaca naše zariadenie navštívili študenti Teologického inštitútu Katolíckej 

univerzity, odbor sociálna práca s p. PhDr. Katarínou Majcherovou, PhD., ktorí sa v rámci 

exkurzie oboznámili s činnosťou a poslaním Domu sv. Františka, ako aj s konkrétnym 

poskytovaním sociálnych služieb. Následne mali možnosť niektorí zo študentov uplatniť 

svoje teoretické vedomosti v praktickej práci s našimi klientmi počas odbornej praxe. 

Obsahovú štruktúru pracovnej terapeutickej činnosti tvorili aj v tomto mesiaci upratovacie 

práce pri údržbe útulku, práce v exteriéri súvisiace s úpravami dvora, chodníkov, záhrady,  
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vývozom odpadu, hrabaním opadnutého lístia a úpravou kláštorného nádvoria. Zapojili sme 

sa aj do údržby minoritského chrámu Ducha sv. Významné miesto v terapii prácou zastáva 

denná starostlivosť o hospodárske zvieratá spočívajúca v príprave potravy, kŕmení zvierat, 

ošetrovaní a čistení hospodárskeho objektu. Klienti sa pravidelne venovali štiepaniu 

palivového dreva a jeho dokladaniu do kotolne za účelom vykurovania objektu. Naše aktivity 

boli v rámci brigádnickej činnosti zamerané aj na pomoc súkromným osobám a 

podnikateľským subjektom (pomocné stavebné práce, práce v záhrade, práce s drevom) 

 

December 

Naši klienti zorganizovali na sviatok sv. Mikuláša príchod tohto vzácneho hosťa v sprievode 

anjelov do chrámu Ducha sv. Tejto túžobne očakávanej udalosti sa potešili najmä všetky deti, 

ktoré sv. Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali básničku, . Najkrajšie sviatky liturgického 

roka – Vianoce nám priniesli radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša, Božieho Syna. Všetci 

sme sa zišli pri štedrovečernom stole v duchu pokoja, radosti a lásky z príchodu Spasiteľa 

sveta, ktorého sme privítali polnočnou sv. omšou a následne slávnostnou sv. omšou na sviatok 

Božieho narodenia, kedy sme si Ježiškov príchod sprítomnili aj živým Betlehemom na 

nádvorí kláštora bratov minoritov. Na kultúrnom programe sa organizačne spolupodieľali aj 

naši klienti z Domu sv. Františka podávaním vianočnej kapustnice, prípravou zvierat pre živý 

Betlehem (králiky, ovce, kozy), prezentáciou výrobkov klientov (sošky s náboženským 

motívom) ako aj spievaním kolied v kláštore minoritov. V úvode mesiaca sme zrealizovali 

presun oviec a kôz z bývalého objektu poľnohospodárskeho družstva do priestorov útulku na 

obdobie zimy. Starostlivosť o hospodárske zvieratá spočívala okrem kŕmenia, zabezpečovania 

potravy a sena, čistenia prístreškov aj v strihaní oviec. Hlavnú pozornosť sme zamerali na 

upratovacie práce v objekte útulku i v exteriéri pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. 

Klienti sa podieľali na údržbe chrámu Ducha sv. a príprave vianočnej výzdoby – stromčekov, 

hlavného i bočných oltárov s betlehemom. Na kláštornom nádvorí sa zrealizovala inštalácia 

dreveného betlehema s ohradou pre zvieratá. Technicky bolo zabezpečené aj pódium pre 

účinkujúcich v programe Živý betlehem. Individuálne tvorivé aktivity klienti pretavili do 

sošiek z vosku a sadry a výroby betlehema z týchto materiálov, ktoré sprístupnili 

návštevníkom tohto krásneho tradičného podujatia na sviatok Božieho narodenia. V závere 

kalendárneho roka sa chceme úprimne poďakovať našim dobrodincom, priateľom a všetkým 

ľuďom, ktorí na nás pamätali počas celého uplynulého obdobia, ktorí nám nezištne pomáhali 

duchovnými modlitbami, hmotnými darmi a rôznou pomocou a dobročinnou láskou. 

Vyprosujeme Vám za Vašu vernosť a štedrosť plnosť Božích milostí, nebeské požehnanie a 

ochranu a príhovor našej matky Levočskej Panny Márie v nasledujúcom Svätom roku 

milosrdenstva 2016. 
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Hospodárenie za rok 2015 – príjmy a výdavky 

 

 

Príjmy za rok 2015: 

 

 

- Dary                                                    709,- 

- Z podielu zaplatenej dane                 2413,- 

- Z dotácií                                          22329,-           

- Poč. stav k 1.1.2015                          6615,-  (pokladňa + účet)  

- Príjmy celkom                                32066,- 

 

 

 

   Výdavky za rok 2015: 

 

 

- Mzdové náklady                               8936,- 

- Odvody                                             4231,- 

- Energia                                              6730,- 

- Réžia + údržba                                  3079,- 

- Nájom                                               3000,- 

- Výdaje celkom                                25976,- 

 

 

Zostatok pokladne a účtu:                       6090,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Levoči dňa 30.6.2016                                      Za radu združenia: Ing. Jozef Pagáč 

 v.r. 


