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V Nitre, 12. apríl 2014  

 

Správa o činnosti OZ Centrum pre rodinu – Nitra za rok 2013 

 

 Pravidelné  týždenné/ mesačné aktivity: 

 

 stretnutia pre  mamičky na materskej dovolenke s katechézkami pre 2-3 ročné deti (január - jún) 

 Piatkové večerné stretká otcov (chvály, modlitby, zdieľania)  

 Prvé stredy v mesiaci v kostole na Klokočine sa modlíme za rodiny, najmä tie, ktoré sa ocitli   

v kríze  

 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: 

 

 Národný týždeň manželstva – v týždni od 11. do 17. februára sme sa pripojili k celoslovensky 

organizovanému podujatiu tentokrát na tému : „Vernosť nie je slabosť“  Zorganizovali sme bohatý 

program. V sobotu 9.2.2013 sme ho otvorili karnevalom "V maske radšej na karneval ako do 

manželstva" na Kalvárii. Zatancovali a zasúťažili si nielen deti, ale i manželia a celé rodinky. 

Svätú omšu na úvod týždňa v pondelok 11.2.2013 celebroval zoborský pán farár vdp. Milan 

Polák, po ktorej nasledovali modlitby za manželov a tichá adorácia. Vo štvrtok 14.2.2013 a 

piatok 15.2.2013 nás poctil návštevou poľský katechéta a odborník na manželstvo a rodinu Jerzy 

Demski, ktorý prednášal v kostole sv. Gorazda na Klokočine tému "Sila viery v 

manželstve" a "Vernosť je odvážny čin". V tieto dni sa zúčastnil taktiež besedy so študentami 

GCM , seminaristami a snúbencami pripravujúcimi sa do manželstva. V nedeľu sme Národný 

týždeň manželstva zakončili športom -  Manželským bedmintonovým zápasom. 

 

 „Deň počatého dieťaťa“ –v rámci  tejto kampane  za život sme v nedeľu pred sviatkom 

Zvestovania Pána rozdali 1500 bielych stužiek – symbolov úcty k životu a  letáky, ktoré pripravilo 

Fórum života. 

 

 „Podeľme sa“ – 7. ročník tohto celoslovenského podujatia na podporu žien v krajnej životnej 

núdzi sa konal na kvetnú nedeľu 24.3.2013 v hale starého kostola na Klokočine. Vyzbieralo sa 710 

€. Výťažok bol  určený na podporu novovzniknutého krízového centra Dorka vo Zvolene, ktoré 

bude poskytovať pomoc a prístrešie mladým dospelým, chlapcom a dievčatám po odchode z 

detských domovov a ohrozeným rodinám v núdzi. 

 

 Kultúrne podujatie „Fíha – tralala“ – hudobné podujatie pre rodiny s  malými deťmi  

  

 „Deň rodiny 2013“ -  dňa 26. mája sme v parku na Sihoti zorganizovali  podujatie – Deň rodiny 

2013. Zúčastnilo sa ho okolo 5000 ľudí. Svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár Nitrianskej 

diecézy Mons. Peter Brodek, sa konala v katedrále sv. Emeráma na hrade. Hlavný kultúrny 

program, veľká rodinná súťaž a predstavenie neziskových organizácií sa konalo v mestskom parku. 

Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka  podpore Biskupstva Nitra, mesta Nitra, VÚC a iných 

sponzorov. Do organizácie sa zapojilo veľa dobrovoľníkov, najmä mladých. Cieľom podujatia bolo 

poukázanie na význam a dôležitosť tradičnej rodiny, ktorú tvorí otec, mama a deti.  

http://www.centrumprerodinu.sk/


 

 „Kočíková svätá omša“ – 9. 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  - 11.8.-16.8.2013 sme zorganizovali 7. ročník letného rodinného pobytu 

v chatovej osade Lomy pri Prievidzi. Zúčastnilo sa ho 40 rodín spolu s kňazom – tentokrát d.p. 

Ľuborom Gálom. 

 

   Burza vecí a šatstva – v máji a v októbri sme za pomoci dobrovoľníkov organizovali burzu 

ošatenia, z ktorej výťažok 869,58 € bol použitý na podporu sociálne slabších rodín a našich 

aktivít. 

 

   Sviečka za nenarodené deti – V období pred 2. novembrom sme do viacerých farností v Nitre a 

okolí (približne 24 miest) rozdistribuovali viac ako 2000 kusov sviečok. Výťažok 1900 € sme 

zaslali do Fóra života, hlavného organizátora tejto akcie, na podporu prolife a prorodinných 

aktivít. 

 

 Charitatívny vianočný jarmok 2013 - sa konal 15.12.2013 v starom kostole na Kolokočine. 

Predchádzali mu tvorivé dielne, na ktorých sa vyrábali adventné vence, ikebany a iné výrobky, 

ktoré sa potom na jarmoku predávali. Celkovo sa vyzbierala suma 6 182,92 €. Tvoril ju výťažok z 

VCHJ  3059,70,- € , výťažok za adventné vence 197,77 €, dva projekty z mesta Nitra a EÚ v 

hodnote každý 200,- € a príspevok z Biskupstva Nitra 3 200,- €. Mohli sme tak pomôcť 59 

rodinám v núdzi, ktoré nám nahlásili farníci. Venovali sme im väčšinou stravné lístky.  

 

 Príprava birmovancov – pripravili sme prednášky pre rodičov i birmovancov so zameraním na 

posilnenie ich vzájomných vzťahov. Prednášku pre birmovancov sme uskutočnili v spolupráci 

s evanjelizačným tímom z Martindomu a lektorka efektívneho rodičovstva pani Martina 

Vagačová z Bratislavy povzbudila rodičov vo výchove ich dospievajúcich detí. 

 

  Projekty 

 

  SÁRA – projekt dobrovoľníckych odbremeňovacích služieb pre rodiny. V minulom školskom roku 

pracovalo v Sáre 20  dobrovoľníkov. Venovali sa deťom buď priamo v rodine alebo ich 

odprevádzali na krúžky. 

  Príprava snúbencov – 2 krát sme zrealizovali večerné kurzy prípravy snúbencov na manželstvo (9 

večerov v januári a v máji) na pastoračnom centre na Klokočine. Kurzov sa celkovo zúčastnilo 

19 párov. 

 Manželské večery – dva krát sme zorganizovali  8 večerový kurz pre manželov. Najskôr v marci 

pre 13 manželských párov a v novembri pre 8 párov z farnosti Chrenová v spolupráci s dp. 

Ondrejom Kellnerom. Témy prednášok boli: Vybudovať pevné základy, Umenie komunikácie, 

Riešenie konfliktov, Sila odpustenia, Rodičia a rodičia partnera, Dobrý sex, Láska v akcii, V čom 

spočíva pekné manželstvo?  

 Kurz Filip –  11. až 13. novembra sme v spolupráci s d.p. Štefanom Bukovanom viedli duchovné 

cvičenia na Lukovom Dvore pre študentov oktávy Gymnázia sv. Cyrila a Metoda . 

 

 

Ďalšie aktivity:  
 

 Pochod za život v Košiciach 

Dňa 22. Septembra sme zabezpečili 5 autobusov na Národný pochod za život, ktorý sa konal prvý 

krát v histórii Slovenska. 

 

 Podané úspešné projekty 

o Mesto Nitra – 1500 € (Deň rodiny, Charitatívny vianočný jarmok) 



o  Nitrianska komunitná nadácia – „Zaktivuj sa a buď fit!“ - 950€ (Minifitnescentrum 

v hale na Klokočine) 

 

 Konkrétna pomoc ľuďom v núdzi  
– 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 

2012, ktoré sme zverejnili na našom valnom zhromaždení počas letného pobytu  v Lomoch. 

 Databáza kontaktov – pravidelne raz do týždňa informujeme mailom našich sympatizantov 

(660 kontaktov) nielen o našich akciách, ale aj množstve ďalších aktivít, petícií, prednášok 

a kurzov, ktoré propagujú kresťanský životný štýl. 

 Správa haly na Klokočine  - zabezpečujeme chod, údržbu a aktivity v starom kostole 

(bedminton, skákanie na trampolíne, lezecká stena, minifitnescentrum, mládežnícke kapely) 

 Prax študentov UKF – počas letného semestra boli u nás na praxi 5 študenti z odboru Sociálna 

práca. Podrobne sa dozvedeli o našich aktivitách a zapojili sa aj do ich organizovania.  

 

Použitie finančných prostriedkov: 

 
P R Í J M Y   2013 

    2% z daní naších priaznivcov 4644,42 
   Príspevky od fyzických osôb 10214,15 z toho je  Vianočný charitatívny jarmok  6182,92 

Národný pochod za život 3874,98 
 

Burza šatstva 869,58 

Letný rodinný pobyt 11322 
 

Manželské večery 840 

Príspevky od právnických osôb 1900 
 

Príspevky na bežnú činnosť 1499,13 

Biskupský úrad - mzdy 8000 
 

Prolife 822,52 

Členské príspevky 280 
   Projekty 2450 z toho je  Nitrianska komunitná nadácia 950 

SPOLU 42685,55 
 

Mesto Nitra 1500 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

  V Ý D A J E  2013 
   

 

Prevádzkové náklady 2251,07 z toho je  Telefónne poplatky 1022,87   

Manželské večery 1405,6 
 

Prevádzka portálu 139,08   

Snúbenci 40,52 
 

Software, údržba software 123,1   

Letný rodinný pobyt 11488,38 
 

Spotreba el. energie - hala 656   

Národný pochod za život 3874,98 
 

Ostatné 310,02   

Prolife 226,71 
  

 

Sára 16,57 
  

 

Krúžok Svetielko 111,39 
  

 

Duchovná obnova 100 
  

 

Mediotéka 140,03 
  

 

Hala, detské ihrisko 1190,06 
  

 

Charitatívny jarmok 1037,5 
  

 

Národný týždeň manželstva 67,52 
  

 

Deň rodiny 1756,3 
  

 

Divadlo 120 
  

 

Mzdy 9872,64 
  

 

Finančná pomoc soc. slabším rodinám 8259,34 
  

 

SPOLU 41958,61 
  

 


