
Milí bratia a sestry v Kristovi, milí priatelia!  

    S Božou pomocou a vďaka dobrému úmyslu jednej kresťanskej rodiny máme od septembra 

k dispozícii trojizbový byt, v ktorom môžeme ubytovať troch až štyroch ľudí bez domova, starších 
ľudí, ktorí sú na ulici najzraniteľnejší, pretože aj to málo z dôchodku musia pod hrozbami násilia často 
odovzdávať „silnejším” jedincom alebo sú využívaní na žobranie, kradnutie a pod. Len v Bratislave sa 

odhaduje, že na ulici je okolo 5000 ľudí. Niektorí, treba povedať, si to vybrali ako životný štýl, niektorí 
prišli o prácu a následne pre nedostatok financií o bývanie, ženy sa ocitnú na ulici často kvôli 
domácemu násiliu, sú medzi nimi ľudia prepustení z väzenia alebo mnohí mladí, ktorí opustili detské 

domovy a nenašli spôsob, ako sa začleniť do spoločnosti, u mnohých je dôvodom psychiatrická 
diagnóza, často alkoholizmus, závislosť na drogách, na automatoch  alebo poruchy správania. 

A v ostatnom čase je to najmä rozpad tradičného modelu rodinu a následné zlyhanie 
súdržnosti a solidarity, keď sa medzi našimi chudobnými zrazu objaví starý človek, ktorý niekomu 
začal byť na príťaž, alebo má tak nízky dôchodok, že sám sa neuživí... Veľmi nám záleží na tých, ktorí 

sú nám zverení, a ktorých nám Pán pošle do cesty, no nevieme pomôcť všetkým. Ale teraz máme 
možnosť konkrétne pomôcť zbaviť sa „bezdomovectva” a dostať z ulice štyroch starčekov alebo 

starenky, ktorých volanie o pomoc je najsilnejšie. Byt už na to máme, čo je na Bratislavu zázrak, ale 
teraz hľadáme pomoc, aby sme tento byt vedeli zariadiť kúpou potrebného nábytku na bývanie. 

    Ak by ste sa chceli svojim milodarom zapojiť do tohto diela, budeme Vám vďační. Veríme, že vďaka 

Božej pomoci, ale aj vďaka Vašej podpore a najmä modlitbám, lebo Boh vo svojej Prozreteľnosti 
všetko dobre riadi, nájdu od 27.septembra, na sviatok sv. Vincenta de Paul,  otca chudobných a svätca 
charitatívnej lásky, aspoň štyria naši bratia a sestry z ulice svoj nový domov. 

     Ponúkam Vám aspoň krátky príbeh 65 r. pani Katky, ktorú tam 
chceme ubytovať. Táto drobná starenka dlho pracovala ako 

upratovačka alebo robila pomocné práce v kuchyni, prešla si svojimi 
pádmi, nevydareným vzťahom a už vyše 20 rokov žije na ulici, 
konkrétne v betónovom skelete mosta, kde sa vždy len večer dostane 

vyšplhaním sa po elektrickom stĺpe... Vo vnútri je samozrejme tma, 
neustála vlhkosť a chlad, nehovoriac o tom, že sa tam nedá variť, ani 

dodržiavať osobná hygiena. Pani Katka sa počas dňa zdržuje na ulici, 
najmä na autobusovej stanici, príde sa najesť a okúpať na charitu, 
no s pribúdajúcimi rokmi je čoraz slabšia a tento spôsob života už 

nezvláda, a z dôchodku, ktorý poberá vo výške 150€ mesačne sa 
nevie ubytovať aj stravovať. Chceme ju ubytovať v tomto byte a dať 

jej možnosť dôstojnej staroby, pocit, že nie je sama, a že ju má niekto 
rád, aby po dlhom čase opäť pocítila teplo ľudskej prítomnosti, 
priateľstva, a tak aj blízkosť milosrdného Boha.  

   

  Nech Vás i Vašich blízkych sprevádza Boh svojim požehnaním a Panna Mária svojou ochranou! 

 

                                                                                                      Za našich chudobných i za seba,                                         

......................................................................................s úctou a vďačnosťou 

                                                                                                  br. Márius-Dismas, Er. 

 

Kto by chcel prispieť finančne, dá sa na číslo učtu:                                                                    

SK02 0900 0000 0050 6566 4820                                                                                      

HESLO: Dar na bývanie 

........r. 2018, s p. Katkou v Šaštíne......... 


