
 
 

Poprad 4. marca 2019 

 

 

 

Drahý brat kazateľ, drahí bratia a sestry! 

 

 

Ďakujeme Vám za modlitebnú a každú inú podporu počas roka 2018 a želáme Vám Božiu 

milosť a požehnanie počas roka 2019.  

Sme Pánovi vďační za všetky požehnania, ktoré sme zakúšali počas uplynulého roka 

v službe závislým a ich rodinám, ako aj sociálne odkázaným a v oblasti prevencie. Robili sme 

ju s vedomím, že pravá a trvalá služba je možná iba vtedy, keď jej zdrojom je samotný Boh, 

inak je to len množenie mŕtvych skutkov, ktoré Boha nectia a ľuďom neprospievajú. 

 

Dovoľte, aby sme Vás aj pri tejto príležitosti vyjadrovania vďaky poprosili o modlitebnú 

podporu:  

 

Prosíme o modlitby najmä za: 

• Prebiehajúcu preventívnu službu v školách a službu medzi závislými a ich rodinami. 

• Akreditované vzdelávanie pracovníkov s deťmi a mládežou, ktoré začíname v apríli 

2019; viac na: https://www.zivotbezzavislosti.sk/.    

• Budovanie zborových tímov v rámci neakreditovaného vzdelávania pre prácu so 

závislými a ich rodinami (aj v rómskych zboroch).  

• Uzdravujúcich sa závislých a ich rodiny - za ich zakotvenie v zboroch a obnovu ich 

životov (pracovné príležitosti, bývanie). 

• Ďalší rozvoj spolupráce s odborníkmi pracujúcimi so závislými a s ich rodinami. 

• Pracovníkov, dobrovoľníkov a podporovateľov služby (podporujúce zbory 

a jednotlivcov). 

 

Prosíme o podporu služby: 

Pre tých, ktorí majú záujem podporiť našu službu poukázaním 2 % (3 %) podielu zo 

zaplatenej dane, pripájame potrebné údaje: Život bez závislostí, nezisková organizácia, 

Jahodná 5, 058 01 Poprad - Veľká. IČO: 42000157. Formuláre a ďalšie informácie na: 

https://www.zivotbezzavislosti.sk/.   

 

Ak by ste mali záujem podporiť službu finančne – jednorazovo či opakovane – môžete tak 

urobiť zaslaním príspevku na účet: Život bez závislostí, n.o., číslo účtu: SK08 0900 0000 0003 

0377 3983. 

   

S úctou a vďakou 

 

 

Jozef Brenkus, v. r. 

 

Život bez závislostí, n.o.  
Jahodná 5  
058 01 Poprad  
Slovenská Republika 

T:  +421 907 324 983 
T:  +421 915 819 816  
E:  zivotbezzavislosti.sk@gmail.com 
W: www.zivotbezzavislosti.sk 
 

IČO: 42000157 
DIČ: 2022291931 
Bankové spojenie:  
SK08 0900 0000 0003 0377 3983 
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