
Milé dámy a páni, drahé sestričky, v mene špecializovaného zdravotníckeho zariadenia Hospicu Milosrdných sestier 

v Trenčíne Vás tu zo srdca všetkých a zároveň každého jedného osobitne vítam a pozdravujem. Vitajte :) 

Úprimne sa teším, že ste prijali naše pozvanie a môžeme tu dnes spolu prežiť povznášajúce chvíle benefičného koncertu, 
ktorého výťažok bude v plnej výške použitý na starostlivosť o našich NEVYLIEČITEĽNE chorých pacientov v konečnom 
štádiu ochorenia (zväčša onkologického) – aby prežili títo ľudia posledné chvíle života bez neznesiteľnej BOLESTI, 
DÔSTOJNE a v prostredí dýchajúcom DOMOVOM. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 „Ja by som to robiť nedokázal!“ ...  
„Ja by som v hospici robiť nemohla, puklo by mi srdce!“  
... často počujeme „zvonku“ takéto a podobné vety. ....  Áno, služba v hospici je náročná – fyzicky i psychicky – ale hlboko 
zmysluplná.  
 
Tím zamestnancov a dobrovoľníkov hospicu na všetkých pozíciách vie, že pacient, ktorý do hospicu prichádza, zomiera – 
predchádzajúca liečba jeho ochorenia bola neúspešná a nemá pred sebou veľa času.  

Našou snahou a cieľom našej služby je, aby náš pacient prežil chvíle až do smrti bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE 

a v prostredí dýchajúcom DOMOVOM. ... keď sa nám takto podarí odprevadiť našich pacientov na druhý breh večnosti – 

do bezpečnej náruče milujúceho Otca, cítime v srdci hlboké uspokojenie. ...  

Napadá mi i v tejto súvislosti príbeh o dube a mandľovníku, ktorý pred nedávnom použil náš svätý otec František:  
Dub žiadal mandľovník: „Hovor mi o Bohu“ ... a mandľovník ZAKVITOL jemnými ružovo-bielymi kvetmi ✿  

Náš hospicový tím v ružovo-bielom pracovnom oblečení je pripravený tak ako mandľovník hovoriť o dobrote a nežnej 
láske Boha cez PREKVITANIE v najrôznejších gestách dobroty, lásky a nehy v službe našim zomierajúcim pacientom.  

... áno, špecializovaný tím pracovníkov hospicu je pripravený PREKVITAŤ v službe zomierajúcim pacientom najrôznejšími 
gestami dobroty a nežnej lásky.  

Ďakujem Vám všetkým TU prítomným, že nám to svojou podporou dovoľujete. Bez finančnej pomoci Vás, 
podporovateľov, nedokázali by sme prekvitať v službe, pretože „skromné príspevky zo strany zdravotných poisťovní“ 
nepostačujú hospicu ani na vyplatenie spravodlivej mzdy tým, ktorí slúžia priamo pacientovi pri lôžku.  

Dovolím si Vás na tomto benefičnom podujatí pozvať k obdarovaniu HOSPICU  VIANOČNÝM DARČEKOM - možno na prvý 
pohľad malým ale dlhodobým. ... Pýtate sa AKÝM? 

 

Každý ste pri vstupe dostali VIZITKU – vizitku toho, kto POMÁHA. ... Má ju každý? ... pozrite na ňu – sú na nej kvitnúce 

ružovo-biele KVETY vo farbe mandľovníka – pozývam Vás stať sa cez svoju pravidelnú mesačnú napr. 3 € lebo 

5 € pomoc kvitnúcou JAROU pre hospic; my sme pripravení aj s Vašou pomocou dlhodobo sa starať o NEVYLIEČITEĽNE 

chorých pacientov v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického), aby títo ľudia – v mnohých prípadoch Vaši blízki 
– prežili svoje posledné chvíle života bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a v prostredí hospicu dýchajúceho 
DOMOVOM. 

Sme pripravení ale bez Vás, našich podporovateľov, to nezvládneme.  

Vstup na darcovskú web-stránku pomoci hospicu, tak ako je uvedené na vizitke je: www.darujme.hospictn.sk   

Z hĺbky svojho srdca Vám, ktorí nám pomáhate pomáhať, v mene Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne  

ĎAKUJEM.  

 


