
Zapojte sa do II. ročníka našej potravinovej zbierky pre núdznych! 

 

Bratislavská arcidiecézna charita v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou 

pripravila už druhý ročník potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi. Vlani, keď sa táto 

zbierka konala v spolupráci so známym obchodným reťazcom Tesco prvýkrát, 

zaznamenala veľký ohlas verejnosti. Dúfame, že dobrodinci podporia dobročinnú vec aj 

tentoraz. 

Zbierka sa bude sa konať v dňoch 10.-15. novembra v obchodnom dome Tesco na 

Kamennom námestí v centre Bratislavy. Naši pracovníci i dobrovoľníci tam budú  v čase od 

14.00 do 20.00 hodiny denne, v sobotu od 10.00 hod. do 19.00 hod. V rámci zbierky   

zbierame od darcov predovšetkým trvanlivé potraviny, drogériu a prostriedky osobnej 

hygieny – sú určené ľuďom, ktorí sú odkázaní na takúto pomoc. Vlani  sme takto pomohli 

vyzbierať takmer tonu potravín pre rehoľu Milosrdných bratov, ktorá nimi dokázala až  

štvrťroka zásobiť svoj Domov svätého Jána z Boha – zariadenie pre núdznych a ľudí bez 

domova, ktoré má kapacitu sto klientov. Bola to pre nich veľká pomoc.  

Tento rok do zbierky zapájame okrem rehole Milosrdných bratov aj zariadenie pre núdznych 

v bratislavskej Petržalke, ďalej občianske združenie Resoty v Podunajských Biskupiciach, 

ktorému výrazne pomáha kňaz - otec Anton Srholec. Výťažok zo zbierky pôjde aj pre Sklad 

solidarity, ktorý v Petržalke spravuje Slovenská katolícka charita a časť výťažku rozdá 

núdznym naša Bratislavská arcidiecézna charita, ktorá z vlaňajšieho výnosu zbierky počas 

celého roka poskytovala pomoc ľuďom, ktorí zaklopali na jej dvere – formou potravinových 

balíčkov, pričom niekoľkí boli vo veľmi ťaživej existenčnej situácii. 

 

Čo môžete darovať? 

Trvanlivé potraviny: ryža, múka, cestoviny, polievky, rybacie konzervy, nátierky, paštéty, 

cukor, káva, mlieko, olej, soľ, vegeta, koreniny, fazuľa, hrach, šošovica, džem.  

Drogéria:  pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, zatváracie vrecia na odpad, 

rýchloobväzy, leukoplasty.  

Prostriedky osobnej hygieny:  tekuté mydlá, šampóny, zubné pasty a kefky, sprchové gély, 

holiace strojčeky, holiace peny, hygienické potreby, toaletný papier. 

 

Za každý Váš dar Vám ďakujeme! 

 


