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1| PRÍHOVOR PREDSEDU

Drahí priatelia, spolupracovníci, podporovatelia, čitatelia tejto výročnej správy,

som rád, že vám môžem predstaviť našu prácu za rok 2007. Môžem smelo po-
vedať, že sme v tomto čase v našom OZ tvrdo pracovali. Veľký dôraz sme kládli 
na budovanie ľudí, predovšetkým na budovanie lídrov a to v rôznych formách 
a rôznymi spôsobmi.
Ďalším veľmi dobrým znakom je, že naša služba už nie je len o tom, že niečo robí-
me, ale ľudia z celého Slovenska nás žiadajú, aby sme im nielen poslúžili, ale aj ich 
vyučili a uschopnili slúžiť a pomohli im lepšie vybudovať to, čo už majú.
Naša práca sa neustále rozrastá a získavame čoraz viac dôvery nielen na Sloven-
sku, ale dokonca už aj za hranicami našej krajiny. Riešime veľkú dilemu, ako 
usporiadať našu prácu tak, aby sme sa mohli venovať práci v Bratislave a v na-
šom spoločenstve a zároveň aj v iných častiach krajiny. Dôležité je totiž, aby naj-
dôležitejšie veci boli naozaj na prvom mieste.
Chceme, aby ľudia žili lepší a plnohodnotnejší život, aby sa naplno rozvinul ich 
potenciál a obdarovania, ale spoznali sme, že sa to dá uskutočniť iba s Ježišom.

Ďakujeme vám veľmi za všetku podporu, spoluprácu a pomoc. Sami by sme to 
nikdy nedokázali.

 

Mário Tomášik   
predseda OZ
a vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
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2| CHARAKTERISTIKA 

A. ÚVOD
Sme občianske združenie, ktoré bolo založené Spoločenstvom pri 
Dóme sv. Martina v roku 2000. Spoločenstvo vzniklo už v roku 1993 
a vytvorilo ho niekoľko kresťanov, ktorí zažili prebudenie svojej 
viery a zároveň mali vo svojich srdciach záujem o druhých. Záleža-
lo a záleží im na stave tejto krajiny po stránke morálnej, duchovnej, 
ale i sociálnej a hospodárskej.

B. CIELE A VÍZIA
Naša vízia ostáva vždy rovnaká aby čo najviac ľudí mohlo žiť na-
plnený a zmysluplný život. Pomáhame im v tom hlavne:
• prinášaním prebudenia vo viere
• učeníctvom — a osobným doprevádzaním / koučingom
• zakladaním malých spoločenstiev
• formáciou a vyškolením
• vytváraním partnerstiev — sieťovaním
• výchovou a prípravou lídrov
• spriatelením denomonácií
• v spoločnosti — výchovou k angažovanosti, spoluprácou s iný-
mi občianskymi združeniami a ich podporou, petíciami.

C. SPÔSOB NAPĹŇANIA CIEĽOV A VÍZIE
I. Spoločenstvo – je prvá forma, ktorá je nevyhnutná na naplnenie 
našej vízie a cieľov. Je to priestor, kde môžeme zažívať prítom-
nosť nášho Boha a učiť sa žiť Jeho vôľu. Boh nás nazýva svoje 
telo, Cirkev. Preto kresťan nemôže žiť bez spoločenstva veriacich. 
Mnohé veci, ktoré zažívame ako spoločenstvo sú zdrojom a inšpi-
ráciou pre našu prácu. Naše spoločenstvo pozostáva z ľudí, ktorí 
sa aktívne zapájajú do služby na našich stretnutiach v stredu, po-
čas Kampane pre Ježiša a na výjazdoch po Slovensku. Okrem toho 
sa stretávame raz v mesiaci, aby sme spolu s naším kňazom prežili 
spoločnú liturgiu a stretnutie rodín. 

II. Komunita Apostolos – je miestom, kde veriaci bývajú spolu 
na jednom mieste a kde Boh práve skrze denno-denné spolužitie 
premieňa životy ľudí žijúcich v komunite. Tí potom prinášajú vý-
sledok tejto premeny do spoločnosti, do svojej práce, medzi ľudí, 
s ktorými sa stretávajú. Nielenže sa stretávajú na spoločný čas, 
ktorý chcú venovať Bohu, ale zdieľajú spolu celý svoj život. Je to 
intenzívne prežívanie spoločenstva veriacich. Naše spoločenstvo 
povstalo práve skrze komunitu. Komunita taktiež aktívne pôsobí 
v obci Budmerice, kde je jej sídlo. 

III. Infocentrum – je miesto, ktoré by sme mohli nazvať výkon-
ná zložka spoločenstva. Jeho úlohou je organizácia podujatí, vý-
jazdov a realizácia projektov po stránke technickej, propagačnej, 
obsahovej. Súčasťou je aj redakcia časopisu Nahlas.  Je to miesto, 
kde skupina ľudí pracuje na priamej a konkrétnej realizácii našich 
cieľov. Títo ľudia žijú život viery v dennodennej pracovnej praxi. 
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D. TÍM

 

Mgr. Mário Tomášik
vedúci spoločenstva

Ing. Eduard Heger
ekonóm

Mgr. Branislav Škripek
vedúci komunity

Ing. Martin Štuk
projektový manažér

Doc. ThDr. Jozef Haľko
kňaz spoločenstva

Mgr. Michal Steiner
koordinátor modlitebných stretnutí a výjazdov

Mgr. Soňa Jančíková
manažérka

Mgr. Jaroslav Chanas 
vedúci redakcie časopisu Nahlas
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Mgr. Andrej Kmeťo
redaktor a grafi k časopisu Nahlas

Ing. Pavol Štrba
dobrovoľník a zástupca vedúceho komunity

Ing. Rastislav Rapant
projektový manažér

Ján Fiľo, dobrovoľník a koordinátor
účastníkov učeníckeho kurzu v komunite

Katarína Štuková
projektová manažérka

Gabriela Šarkőzyová
projektová manažérka

Martina Bučeková
redaktorka a administratívna pracovníčka
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3| VYHODNOTENIE STAVU

Ako možno vidieť, z našej vízie i cieľov vyplýva, že sa jedná o pre-
menu spoločnosti a životov jednotlivcov, ktorí ju tvoria. Uvedo-
mujeme si, že je to náročná úloha, ktorej naplnenie je postupné. 
Na konci roka 2006, pri hodnotení stavu našej práce, sme prišli 
k nasledujúcim záverom: 
a. Zistili sme, že vedúci spoločenstiev na Slovensku narážajú na 
rovnaké prekážky a zakúšajú problémy pri náraste ich spoločen-
stiev. 

b. Uvedomili sme si naďalej pretrvávajúcu nízku úroveň vzdela-
nia i skúsenosti kresťanov v oblasti osobného poznania a života 
s Bohom, z čoho vyplýva neschopnosť aplikovať Božie princípy do 
svojich životov, teda nevedia žiť kresťanstvo prakticky. Táto sku-
točnosť im bráni žiť naplnené a zmysluplné životy. 

c. Zhodnotili sme, že dnešný životný štýl ľudí na Slovensku pri-
náša veľký tlak na duchovnú stránku života človeka. Silne vytláča 
priestor i záujem o rozvoj svojho poznania v tejto oblasti. Z tohto 
vyplýva zjavná silná potreba spôsobovať vzájomné povzbudzova-
nie kresťanov v ich viere i odhodlaní žiť odovzdaný život Bohu.  

d. Zaznamenali sme, že deťom a mládeži na Slovensku sa ponú-
kajú mnohé spôsoby, ako tráviť svoj voľný čas. V nich však absen-
tujú spôsoby a činnosti, ktoré by ich budovali ako osobnosť.
  
Všetky tieto spomenuté skutočnosti a závery mali dopad na našu 
činnosť počas roka 2007. Ako budete môcť vidieť, naša práca sme-
rovala práve do týchto oblastí.
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4| ČINNOSŤ V ROKU 2007

A. ŽIVOT A PRÁCA SPOLOČENSTVA
Život nášho spoločenstva sa odohráva hlavne na našich spoloč-
ných stretnutiach, ktoré nazývame „Streda“. Okrem toho posky-
tujeme našim členom možnosť duchovného rastu prostredníc-
tvom tematických víkendov. Keďže naše spoločenstvo je určené 
pre všetky vekové kategórie, venujeme pozornosť aj práci s deťmi 
a mládežou. V roku 2007 sme organizovali seminár pre 15 man-
želských párov z nášho Spoločenstva. Pozvali sme Simona Pollita 
z Elijah House z Rakúska. Je pre nás dôležité, v napĺňaní našej 
vízie, aby sme boli dobrými otcami a mamami našich detí. Gene-
ráciu detí, ktorá sa dnes rodí, vidíme ako dôležitú pre budúcnosť 
nášho spoločenstva a tejto krajiny. 

I. Streda – modlitebné stretnutie –„Streda“ prešlo v roku 2007 
výraznou premenou. Prínosom je aj stály koordinátor, ktorý sa 
už druhý rok stará o jeho zabezpečenie a rozvoj. Je ním Michal 
Steiner. Jeho nasadením, cieľavedomou a zameranou prácou sa 
mu podarilo rozšíriť tím dobrovoľníkov, ktorí slúžia na týchto 
stretnutiach. V roku 2007 sme na Strede posilnili službu uvíta-
cieho tímu, čo sa prejavilo i na konečnej atmosfére stretnutí. Za-
znamenali sme aj jednotu celého organizačného tímu a identitu 
týchto služobníkov. Druhým výrazným miľníkom bola integrá-
cia záväzného stretnutia spoločenstva do modlitebných stretnu-
tí stretnutí – „Stried“. To spôsobilo, že zrelí kresťania z nášho 
spoločenstva sa mohli pravidelnejšie a častejšie stretávať s pri-
chádzajúcimi návštevníkmi „Stried“. Posledným dôležitým 
míľnikom bolo pretransformovanie záväzného spoločenstva na 
spoločenstvo, kde už nie je rozhodujúci záväzok, ale členstvo. 
Naši členovia už rozumejú dôležitosti i významu záväzku a tak 
pominul dôvod na tento názov.  

II. Tematické víkendy – počas roku 2007 sme opäť zor-
ganizovali tematické víkendy zamerané na schopnosť prijímať 
samého seba a nájsť svoju identitu. Je to seminár zameraný na 
sprostredkovanie Otcovej lásky a pochopenie identity Božích 
detí. Tento seminár prebehol trikrát a zúčastnilo sa ho 30 ľudí. 
Jeho výsledkom sú ľudia, ktorí vstupujú do služby nie preto, že 
musia, ale preto, lebo milujú Boha a chcú byť Jeho nástrojom na 
šírení evanjelia. 

III. Práca s deťmi a s mládežou – v roku 2007 sme in-
tenzívne pracovali na budovaní tímu, ktorý by sa následne veno-
val mladým v Bratislave. Tento tím sa pravidelne stretával, formo-
val, a pripravoval na službu v roku 2008. Zároveň tento budujúci 
tím pomáhal ďalším dobrovoľníkom renovovať priestory, kde 
mala vzniknúť Čajovnička pre mladých. Čajovničku sme sláv-
nostne otvorili v marci 2008 a dá sa v nej posedieť trikrát v týždni. 
Taktiež tento tím siedmich ľudí urobil v roku 2007 viacero otvore-
ných stretnutí - párty pre mladých ľudí v našich priestoroch. Náš 
detský tím pravidelne zabezpečoval formačný program pre deti 
v našom spoločenstve počas našich stretnutí v nedeľu.
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B. FORMAČNÉ KURZY A SLUŽBA SPOLO-
ČENSTVA – ako spoločenstvo nechceme ostať pri sýtení 
„vlastných brúch“, ale chceme odovzdávať všetko čo nám Boh 
dáva ďalej. To je prejav toho, že sme Bohu oddaní, aby si nás po-
užil na naplnenie svojich plánov. V roku 2007 sme pokračovali 
v službe vo viacerých oblastiach. Ako prvá je systematické vyu-
čovanie – semináre zamerané na prehĺbenie poznania Boha. Na-
šou veľkou túžbou je prejsť každé mesto i dedinu a hlásať evan-
jelium a preto sme i tento rok pokračovali v Kampani pre Ježiša. 
Okrem toho sme sa venovali vedúcim spoločenstiev, s ktorými si 
vymieňame skúsenosti a navzájom sa povzbudzujeme. Taktiež 
prijímame pozvania do rôznych častí Slovenska, kam podnikáme 
výjazdy, aby sme vyučovali, kázali a modlili sa s veriacimi. Naším 
veľkým nástrojom na šírenie poznania je náš časopis Nahlas.  

I. Semináre – KZK, príprava ďalších seminárov – rok 2007 bol 
v oblasti seminárov prípravným a dôležitým rokom pre naštar-
tovanie cyklu seminárov zameraných na rast a službu v Cirkvi. 
Prvým krokom bolo rozčlenenie Kurzu základov kresťana na 
dve časti, čo spôsobilo jeho väčšiu dostupnosť. Jeho trvanie sme 
skrátili na polovicu a zameranie bolo venované základom života 
kresťana. Následne boli pripravované kurzy na rok 2008: Kurz zá-
kladov kresťana II – vierouka, Učeník, Služobník, Správcovstvo, 
Vnútorné uzdravenie, Vodcovstvo I, Vodcovstvo II. Okrem toho 
sme urobili tri verejné semináre o Spravovaní fi nancií. Dva sa 
uskutočnili v Bratislave a jeden v Trnave. 

II. Kampaň – v roku 2007 sme pokračovali v trende z pred-
chádzajúceho roku, kde sme sa opäť zamerali na evanjelizáciu 
dedín. Tento rok sme zavítali do regiónu okolo Lučenca a Sniny. 
V okolí Lučenca sme navštívili 10 dedín a v okolí Sniny 26 dedín, 
vrátane samotnej Sniny. Novinkou tento rok boli aj modliteb-
né stretnutia, ktoré sa uskutočnili vo farských kostoloch v Snine 
a v Lučenci. Celý evanjelizačný tím tvorilo takmer 70 ľudí. Tento 
rok, ako i po minulé roky, sme opäť zakúsili vďačnosť miest-
nych obyvateľov pri rozhovoroch o živej viere. Boli povzbudení 
odvahou nášho tímu ísť na ulicu hovoriť o Ježišových skutkoch 
vo svojich životoch. Uvedomili si, že je ozaj potrebné svoju vieru 
neskrývať a taktiež dovoliť Ježišovi zasahovať do ich života. 

III. NET – práca s vedúcimi – s vedúcimi spoločenstiev 
pracujeme už mnoho rokov. 
1. Tento rok sme si však uvedomili potrebu priniesť vodcom nový 
pohľad na život v spoločenstvách. Konferencia, ktorú sme zor-
ganizovali koncom roka, priniesla posolstvo o tom, že ak spolo-
čenstvá nič neurobia, tak sa ani nič neudeje. Je zjavné, že príliv 
obrátených do Cirkvi klesá. Domnievame sa, že je to spôsobené 
i zabudnutím na evanjelizačnú prácu, ktorej výsledkom sú práve 
noví ľudia v Cirkvi. Preto sme položili skúseným vodcom otázku, 
či je nové víno lepšie. V skutočnosti z toho vyplýva, že bez nového 
vína, nebude staré a bez nových ľudí v Cirkvi nebude rast Božieho 
kráľovstva. Poukázali sme na dôležitosť dosahovania výsledkov. 
Jednalo sa jednodňovú konferenciu v Ružomberku za účasti viac 
ako 140 lídrov z celého Slovenska. 
2. V roku 2007 sme naďalej rozvíjali internetovú komunitu vedú-
cich Slovenska. Momentálne je do nej zapojených 65 vedúcich väč-
ších i menších spoločenstiev. V rámci tejto virtuálnej komunity sme 
poskytli vedúcim formačné materiály, možnosť vzájomných odpo-
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vedí na otázky spojené s ich prácou a informácie o dianí, seminá-
roch a prednáškach. 
3. Okrem toho sme poskytli osobné poradenstvo lídrom pôsobia-
cim ako v Bratislave tak i v iných častiach Slovenska formou osob-
ných stretnutí.

C. PRÁCA V REGIÓNOCH – počas roku 2007 sme 
absolvovali viacero výjazdov do rôznych častí Slovenska. Nav-
štívili sme niekoľko škôl prevažne v Bratislave, no stretli sme sa 
i so žiakmi v Seredi. Na týchto stretnutiach sme sa rozprávali 
so študentmi náboženstva o skúsenostiach zo života s Bohom. 
Niektorí boli odmietaví, no zväčša ich naše životné príbehy za-
ujímali. Dali sme im k dispozícii i náš evanjelizačný časopis Na-
hlas. Taktiež sme pracovali v roku 2007 s birmovancami v obci 
Budmerice. Na arcidiecéznom stretnutí mládeže sme pripravili 5 
workshopov na rôzne témy duchovného rastu. Workshopy sme 
si pripravili a odprezentovali i na najväčšom festivale gospelovej 
hudby zvanom Campfest. I v roku 2007 sme zavítali na inter-
nát medikov v Martine, kde sme pre nich pripravili interaktívnu 
prednášku s možnosťou rozhovoru a modlitby na záver. Na kon-
ci roka náš výjazdový tím slúžil mladým z baptistickej cirkvi. 

D. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
I. Časopis Nahlas – Rok 2007 bol rokom zefektívnenia ob-
sahu nášho časopisu. Zistili sme, že zameranie každého čísla na 
tému prináša väčšiu hodnotu, než uverejňovanie jednotlivých 
článkov samostatne. Témami boli: duchovný boj, ako sa stať 
Božím vyslancom, stanovenie cieľov. Každú tému sme pokryli 
okrem vyučovaní a svedectiev aj dobrým servisom. Po celý rok 
sme si uvedomovali dôležitosť vyváženého života kresťana, 
preto sme vyučovali najmä o spravovaní, a to času, majetku, 
tela, talentov a duchovných darov. Za kľúčové pre duchovný 
rast Slovenska považujeme malé skupinky, preto sme začali 
vydávať prílohu pre vedúcich skupiniek a ľudí v duchovnej 
službe. Príloha má názov Zrelosť. Vydávame ju v spolupráci 
so ZKSM. Obsahuje kvalitné vyučovania a skúsenosti osvedče-
ných vedúcich. Povzbudením do kresťanského života sú roz-
hovory so zaujímavými ľuďmi a tiež rozšírené svedectvá, ktoré 
sme priniesli v Nahlase. Refl ektovali sme dôležité udalosti spo-
lupráce kresťanov v rubrike 24/365 modlitby, reportáži Maják 
v meste, príspevkoch Mariána Lipovského a predstavovaní 
encykliky o ekumenickom úsilí. Pokračovali sme vo vydávaní 
zamyslení na každý deň Slovo na dnes – ohlasy na túto prílohu 
nás uisťujú o jej neustálej obľúbenosti. 

II.  V roku 2007 sme vydali 8 čísiel Nahlasu v náklade 1500 ks, 2 
čísla InfoNahlasu v náklade 3500 a Nahlas špeciál použitý počas 
Kampane pre Ježiša. Na ich tvorbe pracovali traja ľudia na plný 
úväzok a viacero dobrovoľníkov. Časopis sme prezentovali na 
festivaloch Lumen a Campfest.

III. Prednášky na CD – V roku 2007 sme opäť obnovili 
vydávanie prednášok z našich stredajších stretnutí. Obnovili sme 
hlavne produkciu najobľúbenejších titulov. 
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E. SPOLUPRÁCA A ZAPOJENIE
DO SPOLOČNÝCH PROJEKTOV
I. Doma
1. PEP – Minulý rok bol náš predseda Mário Tomášik  po-
zvaný do komisie pre prípravu Pastoračného plánu Katolíckej 
Cirkvi pre rok 2007 – 2013. Komisia pracovala takmer celý rok 
na mnohých spoločných zasadaniach, ale aj na zasadaniach sub-
komisií. Výsledkom ich práce bol dnes už schválený a do pra-
xe uvedený Pastoračný plán Katolíckej cirkvi pre rok 2007 – 2013.
2. Kresťania v meste – Platforma Kresťania v meste vznikla 
v roku 2006 a sme jedným z jej zakladajúcich členov. Je v nej za-
pojených niekoľko spoločenstiev, zborov a občianskych združení 
z celej Bratislavy. Ako v roku 2006 tak aj v roku 2007 sme sa po-
dieľali na organizovaní trojdňovej celobratislavskej Konferencie, 
naposledy s názvom Maják v meste. Okrem toho, práca v tejto 
platforme pomáha z časti aj našej vízii, ktorou je odstraňovanie 
postoja neznášanlivosti medzi kresťanskými denomináciami.

II. Zahraničie – Sme členmi Európskej siete komunít a spolo-
čenstiev. Za Slovensko sú v Rade ENC traja členovia, jedným z nich 
je Soňa Jančíková z nášho Spoločenstva. ENC po štyri roky organi-
zovala tréningový program pre vedúcich spoločenstiev a komunít 
z celej Európy s názvom COLT, ktoré vrcholilo práve v roku 2007. 
Niekoľko našich členov a vodcov z nášho spoločenstva absolvovali 
celý tento kurz a tak priniesli dobré poznatky pre našu prácu. Tohto 
programu sa zúčastnilo 150 vedúcich z Európy. Koordinátorom po-
sledného stretnutia bolo naše Občianske združenie. S našou prácou 
sme sa tak dostali do povedomia mnohých lídrov z iných krajín, 
ktorí nás pozývajú do spolupráce.  
1. V roku 2007 nás opäť navštívil náš dobrý priateľ a zrelý slu-
žobník Roy Hendy. Spolu s ním sme zorganizovali deň mužov, 
ktorý priniesol opäť pozitívne ohlasy. Okrem tejto služby nám 
Roy radil, ako možno skvalitniť službu, a tým pôsobenie Boha 
v našich životoch i životoch ľudí, ktorým slúžime. 
2. Privítali sme i priateľov zo Spojených štátov, vedúcich veľ-
kého zboru na východnom pobreží, Pata a Chucka. S nimi sme 
zdieľali skúsenosti z práce na Slovensku a oni nás vyučovali 
o vodcovstve. 

F. SOCIÁLNA ČINNOSŤ
I. Sprostredkovanie oblečenia – Z Anglicka a od zahra-
ničných rodín žijúcich na Slovensku sme sprostredkovali dovoz 
oblečenia pre sociálne slabšie rodiny, ktoré sme im darovali alebo 
odpredali za symbolickú sumu.

II. Spolupráca starostlivosti o bezdomovcov 
– v roku 2007 platforma „Kresťana v meste“ spustila aj taktic-
kú pomoc pre bezdomovcov v spolupráci s organizáciami DE 
PAUL a OZ Proti Prúdu. Tejto pomoci sme boli účastní aj my. 

MÉDIA - počas roku 2007 sme natočili niekoľko dielov svedec-
tiev do relácie Orientácie. Boli sme taktiež pozvaní do Slovenské-
ho rozhlasu a Rádia Lumen hovoriť o našich aktivitách. Priestor 
sme dostali niekoľko krát i v Katolíckych novinách.
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5|  FINANČNÁ SPRÁVA

Príjmy:
Dary bez určenia 2.126.000,-
Na Kampaň 232.000,-
Zbierky na Strede 413.000,-
2 percentá 310.000,-
Podpora od členov Spoločenstva 1.023.000,-
Zisk z predaja 254.000,-
Granty 26.000,-
SPOLU 4.384.000,-

Výdavky:
Prenájom kancelárskych priestorov 572.000,-
Nákup materiálu 29.000,-
Kurzy a semináre 26.000,-
Prenájom miestností na službu 250.000,-
Pohonné hmoty 280.000,-
Opravy a údržba áut 95.000,-
Zákonné poistenie áut 22.000,-
Mobilná komunikácia 116.000,-
Mzdy 2.784.000,-
Pozvaní hostia 53.000,-
Podpora iných spoločenstiev 102.000,-
Podpora roku modlitieb 5.000,-
Podpora Komunity HOD po záplave 10.000,-
Rádio Nahlas 101.000,-
Ostatná réžia 81.000,-
SPOLU 4.526.000,-
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6|  ZHRNUTIE
Všetka činnosť, ktorú sme v roku 2007 uskutočnili, prispela k na-
plneniu našich cieľov. Vedúci spoločenstiev načerpali nové sily 
i odvahu vykročiť do prekážok, ktorým čelia. Mnohí kresťania sa 
dozvedeli viac ako lepšie spoznať Boha a aplikovať Jeho princípy 
do ich životov. Zakúsili, že to prináša hlbší zmysel pre ich život. 
Mladým sme vytvorili priestor, kde sa môžu stretávať a učiť ako 
zodpovedne a zmysluplne pristupovať k životu. Pre náš tím i naše 
spoločenstvo priniesol rok 2007 mnoho skúseností. 
Kľúč k úspechu spočíval i v tom, že mnoho základov týchto pro-
jektov a služieb sme položili už v predchádzajúcich rokoch, kde 
sme veľa investovali do školenia a výchovy našich zamestnancov 
a dobrovoľníkov. Očakávame, že viaceré z týchto projektov budú 
mať dlhodobú trvácnosť. Tento rok sme mohli našou prácou 
ovplyvniť niekoľko tisíc ľudí a veríme, že v roku 2008 ich bude 
ešte viac. 
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7|  POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporu-
jú, či už fi nančne, modlitebne alebo materiálne. Ďakujeme aj tým, 
ktorí prispeli svojimi 2%.  Veľmi si vážime vašu podporu. Je od nej 
závislá naša činnosť a budeme veľmi radi, ak nám svoju priazeň 
zachováte aj v nasledujúcom roku. Modlíme sa za vás.  Ak nás 
chcete podporiť, môžete  tak urobiť na číslo účtu: Tatra banka: 
2661475002/1100.
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