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ČIASTOČNÉ VYÚČTOVANIE ZA FINANČNÝ DAR: 

„BOJ PROTI HLADU“ 
 

1.Informácia o finančnom dare: 

 

prijaté: v januári 2014, v rozmere 3 500€ 

použité na projekty: Chudobní – všeobecní, Duchovné vikendy, Duchovné cvičenia, Formácia detí. 

čiastočne minuté:  do 30. júna 2014 - 1 244 eur 

 

2.Písomné vyúčtovanie:   

 

Naša komunita Dcér kresťanskej lásky v Omsku bola otvorená 19.04.2011, ako druhá komunita 

Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, na území Ruskej federácie. Tvoria ju 3 

sestry. Pôsobíme v dvoch katolíckych farnostiach, ktoré spravujú diecézni kňazi. Svoju činnosť sme 

zamerali na duchovnú pomoc vo farnostiach a odľahlých filiáloch - dedinách vzdialených okolo 200km 

od Omska, ktoré navštevujeme s kňazom niekoľko krát do mesiaca. Pomáhame v udržiavaní čistoty 

v chrámoch, modlitbových domoch, perieme, robíme kvetinovú výzdobu, katechizujeme deti, 

sprevádzame mládež, organizujeme duchovné víkendy pre dievčatá, ktoré hľadajú svoje povolanie, 

pomáhame pri sprevádzaní na duchovných cvičeniach, poriadame letné tábory, stretnutia pre mládež 

nášho dekanátu. Svoju sociálnu činnosť realizujeme v rámci miestnej charity, ktorá je teritoriálne 

najväčšia v Rusku, má okolo 40 zamestnancov a 30 dobrovoľníkov. Všetky sestry pracujeme ako 

dobrovoľníčky. Jedna sestra je zástupkyňa riaditeľky a zodpovedá za sprevádzanie a formáciu 

zamestnancov, podporu a povzbudenie dobrovoľníkov miestnych aj zo zahraničia, hľadanie nových 

foriem financovania, má patronáž nad projektom „Krava“. Jedna sestra slúži v detskom klube „Krajina 

radosti“kde má na starosti organizovanie voľného času pre deti a dospievajúcu mládež z ohrozených 

rodín. Hľadáme možnosti spolupráce s triednymi učiteľmi a s rodinou (návšteva rodín, pohovory 

s rodičmi, pozývanie rodičov, starých rodičov a opatrovateľov na spoločné slávenie sviatkov). Pravidelne 

navštevujeme bezdomovcov hospitalizovaných na sociálnom oddelení Mestkej nemocnice, aby sme im 

pomohli s hygienov, návikmi rehabilitácie, ponúkame im službu počúvania, požičiavame literatúru, 

sprevádzame pri zomieraní. Každý týždeň organizujeme stretnutia „kresťanskej skupiny“ – ľudí, ktorí 

prichádzajú na obedy do sociálnej jedálne v charite, kde sa formou zdielania a počúvania navzájom 

posilňujeme vo viere, pomáhame pri organizovaní klubu dôchodcov „Svätého Joachima a Anny“. 

      Rozhodli sme sa použiť darované peniaze na rôzne malé projekty, alebo lepšie povedané rôzne akcie 

viacerých projektov, pretože aj keď čiastka peňazí nebola malá, predsa boli potreby väčšie. Boli sme 

vďačné za široké možnosti použitia tohto daru. Z celkového daru sme do konca júna minuly 1 244 eur. 

     Najväčšiu čiastku peňazí sme určili pre organizovanie duchovných akcií. Každodenne sa stretávame 

s veľkou duchovnou biedou tejto krajiny, ktorá ma duchovné kresťanské korene, ale ktorá na ne zabudla 

za dlhé roky komunizmu. Len veľmi pomaly sa naprávajú toľké hlboké duševné škody, ktoré spôsobil 

ateizmus. Už tri roky poriadame duchovné víkendy pre dievčatá a mladé ženy. Dve z nich už našli svoje 

miesto v duchovnej rodine „Vteleného Slova“ a jedna sa šťastne vydala. Je to taká nie veľká skupina – 

okolo 12dievčat, stretávame sa niekoľko krát do roka a v lete sa snažíme urobiťaj duchovné cvičenia. 

Tento rok sa nám podarilo zorganizovať duchovné cvičenia pre ženy, ktoré majú veľmi zložitú rodinnú 

situáciu. Jedna z nich Galina(52rokov)musela utiecť z domu, lebo ju muž -  alkoholik veľmi bije, má 

syna, ktorý opustil svoju rodinu a ona musí pomáhať vo výchove vnučky na úkor svojej práce a preto má 

dosť zložitú finančnú situáciu. Ľuba(63rokov) ma dve dospelé dcéry, ktoré odyšli bývať do zahraničia, 

muž tiež veľmi pil, zhorel pred 10 rokmi. 

   Veľkú radosť nám robia stretnutia s deťmi z našich farností. Máme okolo 25 detí, ktoré pripravujeme ku 

sviatostiam. Stretávame sa v nedeľu po svätej omši. Niekoľko krát do roka robíme celodenné stretnutia 
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a tesne pred prijatím sviatostí deti s dedín pozývame na niekoľko dni do mesta. V lete pre nich 

organizujem tábor, kde pokračujeme pracovať na upevnení ich viery, učíme sa modlitbám. 

    V júni sme mali konferenciu farností nášho dekanátu. Zúčastnilo sa jej 50 ľudí - vybraných farníkov 

a duchovenstvo. Spoločne sa sa zamýšľali nad dokumentami II Vatikánskeho koncilu, ako ich 

uživotňujeme a čo môžme zlepšiť. Boli to požehnané dva dni a veríme, že ešte prinesú svoje plody. 

 

 

 

 

3.Vysvetlenie k vyúčtovaniu: 

 

Originály bločkov na sumu 1 244€ sú uschované v archíve sestier komunity Omsk.   

   

 
Č.položky Výdaje Suma: 

1. cestovné 327€ 

2. domáce potreby 136€ 

3. organizačné  211€ 

4. potraviny  478€ 

5. kancelárske 56€ 

6. oblečenie 36€ 

 Spolu: 1 244€ 

 

 

K písomnému vyúčtovaniu prikladáme aj fotografie.  

Vyslovujeme veľkú vďaku v mene tých ľudí, ktorým bola poskytnutá pomoc a podpora v ťažkých 

chvíľach ich života. 

Každý týždeň sa modlíme v charite za našich sponzorov a darcov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

27.06.2014 v Omsku.                                                     S.Antónia Lednická 

 

 

 

 

 


