
Prvopiatkové potravinové zbierky vo farnostiach Trnavskej arcidiecéznej charity 

Spájať  a pomáhať – výzva, ktorá nás v Trnavskej arcidiecéznej charite sprevádza v každej aktivite. 

Vyjadruje našu snahu vytvárať priestor pre aktívnu spoluprácu v pomoci ľuďom v núdzi.  

Aj preto sme na území Trnavskej arcidiecézy začali realizovať projekt budovania siete farských charít. 

Podnetom k tomuto projektu  nám boli osudy ľudí, s ktorými sa stretávame pri našej práci. Často ide 

o ľudí, ktorí žijú vo veľmi skromných pomeroch. Stretávame sa s príbehmi rodín a jednotlivcov, ktoré 

sa nečakane ocitajú v akútnej životnej kríze, napr. pri strate zamestnania, náhlej strate živiteľa rodiny, 

či prepuknutí vážnej choroby. Na druhej strane sa stretáme s mnohými ľuďmi, ktorí vnímajú 

problémy ľudí vo svojom okolí, upozorňujú nás na nich a snažia sa im nezištne pomôcť. Uvažovali sme 

nad spôsobom, ako spojiť sily s ľuďmi, ktorí chcú pomáhať v konkrétnej situácii, konkrétnej rodine 

v núdzi. Nie vždy sme dokázali zabezpečiť konkrétnu pomoc v miere, v akej by z nášho pohľadu bolo 

potrebné. Na začiatku projektu sa tak objavila myšlienka spojiť pracovníkov Charity, dobrovoľníkov, 

farnosti, jednoducho kohokoľvek s otvoreným srdcom, mysľou, ale i očami a tak pomáhať 

najzraniteľnejšej skupine ľudí. 

Začali sme organizovať pravidelné prvopiatkové potravinové zbierky v jednotlivých farnostiach. Ich 

hlavným zmyslom je vytvoriť priestor, kde každý človek vo farnosti má možnosť jeden krát za mesiac 

priniesť na svätú omšu v prvopiatkovom týždni trvanlivú potravinu (cestoviny, konzervu, paštéku, 

sáčkovú polievku, strukoviny). Jedna potravina pre jedného človeka nemusí znamenať veľkú záťaž.  

Sme vďačný, keď vidíme ako sa ľudia vo farnostiach zapájajú do zbierky. Vzniká tak možnosť, kedy 

môžemezaplniť prázdne miesto na stole chudobnej rodiny  , osamelému seniorovi, či rôznym ľuďom 

v núdzi. Ľudia z farnosti tak kúsok po kúsku spájajú svoje sily a pomáhajú nám pomáhať. Vytvárajú 

tak možnosť spájať jednotlivé kvapky do mohutnej rieky pomoci. 

V praxi to vyzerá tak, že časť zbierky zostáva vo farnosti a aj sa použije pre ľudí v príslušnej farnosti 
a zvyšná časť zbierky nám slúži na vytvorenie potravinových balíčkov  pre núdznych v iných 
farnostiach. Balíčky dostávajú rôzni ľudia v núdzi na odporúčania kňazov,  starostov, učiteľov, či iných 
vnímavých a zodpovedných ľudí, ktorí vidia vo svojom okolí človeka v núdzi a prihovoria sa za neho. 
Pri odovzdávaní potravinových balíčkov sa stretávame s úprimnou radosťou tých, ktorí túto pomoc 
naozaj potrebujú a vážia si ju. 
 
V priebehu posledného roka sme navštívili a prezentovali projekt farských charít v  51 farnostiach 
Trnavskej arcidiecézy. S veľkou radosťou môžeme povedať, že sa nám v každej z nich podarilo 
ochotných ľudí vo všetkých 51 navštívených farnostiach, ktorí s nami spolupracujú na charitnom 
diele. V týchto farnostiach postupne realizujeme  myšlienku provopiatkových potravinových zbierok. 
V súčasnosti sa zbierky uskutočňujú v 13tich farnostiach Trnavskej arcidiecéznej charity. Teší nás, že 
sa ľudia z farnosti veľmi ochotne a s dobrou vôľou pridávajú k tejto myšlienke. Aj vďaka tomu sa 
Trnavskej arcidiecéznej charite  darí vytvára priestor na adresnú a konkrétnu pomoc konkrétnym 
ľuďom. Zároveň si  želáme, aby sa nám podarilo túto myšlienku udržiavať a rozširovať do ďalších 
a ďalších farností. Aj v tomto projekte cítime, že táto služba blížnym má zmysel. Vďaka Bohu a jeho 
požehnaniu cítime ako táto služba rastie a pozýva k aktivitám ďalších a ďalších ľudí dobrej vôle.  
Ďakujeme.    
 
Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ 
Trnavská arcidiecézna charita 


