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Správa o činnosti OZ Centrum pre rodinu – Nitra za rok 2011 
 

Pravidelné  týždenné/ mesačné aktivity: 
 
• 2 krát týždenne stretnutia pre  mamičky na materskej dovolenke s katechézkami pre 2-3 ročné deti  

(krúžky Svetielko, Miriam) 
• Piatkové večerné stretká otcov (chvály, modlitby, zdieľania)  
• Mesačné duchovné obnovy, ktoré vedie kňaz z Opus Dei  
• Prvé stredy v mesiaci v kostole na Klokočine sa modlíme za rodiny, najmä tie, ktoré sa ocitli   v kríze  
• Manželská bedmintonová liga – zapojilo sa približne 40 manželských párov  
• Futbalové zápasy „Otec a syn“ – pre otcov a ich synov futbalové stretnutia každý pondelok večer na 

umelom trávniku v Pastoračnom centre na Klokočine 
 

Pravidelné  polročné/ročné aktivity: 
 

• Kultúrne fašiangové podujatie - 30. január 2011  sme zorganizovali autobusový zájazd pre celé rodiny 
na  baletné predstavenie v SND v Bratislave Snehulienka a sedem pretekárov. 

• Národný týždeň manželstva – sme po prvýkrát organizovali v týždni od 7. do 13. februára.  Na každý 
deň sme pripravili zaujímavý program. Od pondelka do piatku to boli sväté omše, ktoré celebroval 
pozvaný hosť s homíliou na tému týkajúcu sa manželského spolužitia: komunikácia, odpustenie a pod. 
Naše pozvanie prijali o. Brodek, o. Hafera, o. Hegglin, o Hayden, o. Krajňák. V sobotu sme boli na 
krížovej ceste za rodiny na Kalvárii a v nedeľu sme sa celé rodiny zabavili na karnevale s názvom: „V 
maske radšej na karneval ako do manželstva“. Plánujeme sa zapojiť aj v budúcom roku. 

• „ Deň počatého dieťaťa“ – kampaň  za život, v nedeľu pred sviatkom Zvestovania Pána sme rozdali 
1500 bielych stužiek – symbolov úcty k životu a  letáky, ktoré pripravilo Fórum života. 

• „Podeľme sa“ – 5. ročník tohto celoslovenského podujatia na podporu žien v krajnej životnej núdzi sa 
konal na kvetnú nedeľu 17.4. 2011 v hale starého kostola na Klokočine. Vyzbieralo sa 750 €. Výťažok  
bude použitý na vytvorenie pracovných miest pre matky z Domova Gianny B. Mollovej, v ktorom je 
poskytované ubytovanie a poradenstvo osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam násilia. 

• „Deň rodiny 2011“ -  dňa 22. mája sme v parku na Sihoti zorganizovali  podujatie – Deň rodiny 2011. 
Zúčastnilo sa ho okolo 5000 ľudí. Svätá omša, ktorú celebroval Mons. M. Chovanec, sa konala v 
katedrále sv. Emeráma na hrade. Hlavný kultúrny program, rodinná súťaž a predstavenie neziskových 
organizácií sa konalo v mestskom parku. Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka  podpore Biskupstva 
Nitra, mesta Nitra, nadácie Homo Nitriensis, VÚC. Do organizácie sa zapojilo veľa dobrovoľníkov, 
najmä mladých. 

• „Kočíková svätá omša“ – 5. júna sme zorganizovali svätú omšu spojenú s posvätením kočíkov, ktorá 
sa každoročne koná pred kaplnkou na Murániho ulici. Zúčastnilo sa jej okolo 300 veriacich.   

• Letný rodinný pobyt - 31. júla – 5. augusta 2012 sme zorganizovali 5. ročník letného rodinného 
pobytu v hoteli Ždiar v Monkovej doline. Zúčastnilo sa ho rekordných 43 rodín (185 účastníkov, z toho 
91 detí a kňaz – d.p. Martin Michalíček) 

• Burza vecí a šatstva – v máji a v októbri sme za pomoci dobrovoľníkov urobili burzu ošatenia, z ktorej 
výťažok bol použitý na podporu sociálne slabších rodín a mladej dievčiny po ťažkom úraze.  

• Sviečka za nenarodené deti – do tejto aktivity Fóra života sme zapojili 10 farností z Nitry a okolia 

• Výroba a predaj adventných vencov - v spolupráci c CCVČ sme vyrobili asi 70 vencov. Výťažok 50€ 
sme pripojili k výťažku z Charitatívneho jarmoka. 

• Charitatívny vianočný jarmok 2011 – sa konal 11.12.2011 v starom kostole na Kolokočine. Vyzbierali 
sme 2101,92 € a podporili sme 46 rodín. 
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Projekty 
 

• SÁRA – projekt dobrovoľníckych odbremeňovacích služieb pre rodiny. V minulom školskom roku 
pracovalo v Sáre 30 dobrovoľníkov, 6 z nich boli študenti UKF odbor Sociálna práca, ktorí si u nás robili 
prax, v tomto školskom roku máme potreby pre približne 35 rodín. 

• Príprava snúbencov – 3 krát sme zrealizovali večerné kurzy prípravy snúbencov na manželstvo (9 
večerov v novembri, v marci a v máji) na pastoračnom centre na Klokočine. Kurzov sa celkovo 
zúčastnilo približne 50 párov. 

Ďalšie aktivity:  
 

• Rozvedení v cirkvi – v marci sme spolu s Biskupstvom spolupracovali na stretnutí o. biskupa s 
rozvedenými, účasť bola okolo 100 ľudí. 

• Kurz Filip – počas 3 víkendov (máj, august, október) sme spolu s kňazmi o. Petrom Magom, o. 
Štefanom Bukovanom a o. Miroslavom Haferom viedli duchovné cvičenia pre spoločenstvá a 
pedagógov nitrianskej materskej a 2 základných cirkevných škôl. 

• Za účelom sprístupnenia viacúčelovej haly pri Pastoračnom centre na Klokočine širšej verejnosti - 
vďaka ochote a obetavosti niektorých ľudí a vďaka projektu, ktorý sme podali a obhájili v Nitrianskej 
komunitnej nadácii, sme prešli na bezkontaktný prístupový systém. Hala je využívaná aj Cirkevným 
centrom voľného času na denné prázdninové tábory, mládežníkmi, ktorí tu majú hudobné skúšobne, 
na bedmintonovú ligu, príležitostné akcie - diskotéky, Podeľme sa, Vianočný jarmok, burzy vecí a iné.  

• Konkrétna pomoc ľuďom v núdzi  

– zakúpili sme starší mechanický vozík pre postihnutú osobu z farnosti  

– pomáhame ľuďom vymeniť si ošatenie, nábytok, kočíky a pod. formou internetovej burzy 

– vytvárame na našej stránke databázu kresťanských poskytovateľov rôznych služieb 

• Financie – podali sme daňové priznanie a urobili sme  zúčtovanie a vyhodnotenie minulého roka 
2010, ktoré sme zverejnili na našom valnom zhromaždení počas letného pobytu  v Ždiari. 

  

Pripravujeme:  
 
• PROFAMILY – plánujeme sa zapojiť do nákupného spoločenstva www.profamily.sk ako prijímatelia. 

Projekt je v štádiu prípravy. 
 
 


