POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍKOM
Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý
k druhým. Práve naopak: láska, ktorú darujeme
ostatným, sa nám niekoľkonásobne vráti.
V dobe koronavírusovej sa nám všetkým zmenil život zo
dňa na deň. A každý sme museli prehodnotiť svoje
priority. Tou našou je ochrana života a zdravia ľudí
o ktorých sa staráme nepretržite 24 hodín denne.
Ale aj naši zamestnanci sú len ľudia. S vypätím
všetkých síl a nadľudským výkonom sme to už v istom období
sme požiadali o pomoc verejnosť – dobrovoľníkov.

nemohli zvládnuť sami. Preto

Vieme, že odhodlanie urobiť krok k takémuto humánnemu činu nie je pre nikoho jednoduchým
rozhodnutím. Ľudia majú strach z choroby, z bolesti, utrpenia a hlavne z nepoznaného.
Tí, ktorí sa tak rozhodli vedia, že ich pomoc mala veľký význam, lebo mohla zmeniť alebo
zvrátiť osud iného človeka a možno mu i zachrániť život.
Týmto vyslovujeme „ĎAKUJEME“ z celého srdca všetkým, ktorí prišli, nebáli sa, pomohli,
pohladili, prihovorili sa, nakŕmili, obslúžili. Aj keď naši prijímatelia sociálnych služieb nikdy
nebudú vedieť kvôli štítom, rúškam, ochranným oblekom že ste to boli Vy, nebudú vedieť ako
vyzeráte, kto ste.
Tento dobrý skutok vnímame ako poďakovanie životu za zdravie. Pre nás však nikto z Vás nie
je neviditeľným hrdinom, ale konkrétnym „ČLOVEKOM“, ktorý dokáže veľké veci:
Mgr. Caránek Stanislav

- správca farnosti

Žitavany, Mgr. Ján Jáger

-

farský

administrátor Hontianske Trsťany, PhDr. Gál Ľubor, PhD. - správca farnosti Nová Ves
nad Žitavou, ThLic. Štálnik Peter -

farár Zlaté Moravce, doc. PhDr. Rastislav

Rosinský, PhD. dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra, Bc. Segíňová
Mária, p. Borčinová Janka, Mgr. Rybanská Mária, p. Gajdoš Andrej, p. Brenkus Lukáš,
p.Bíbel

Jozef, p. Bačová

Terézia, p. Frajková

Andrea, p. Krtová Mária, p. Tóthová

Marianna, p. Valašíková Natália, p. Gajdošová

Ivana, p.Schwarc, p. Hóková Karin,

p.Verešová Barbora, p. Pivarčiová Michaela, p. Šabo Róbert a všetkým, ktorí nás
akýmkoľvek spôsobom podporili.
„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich
hĺbkach má aj svoje perly.“
Vincent Van Gogh

