
Adventný čas 2022 v Zariadení  pre seniorov Dubina,  

Špecializované zariadenie Prejta 

 

Advent je obdobím čakania, obdobím kedy sa stíšime, viac sa sústredíme na seba, 

rodinu, blízkych. Upratujeme, zdobíme, vypekáme. Pripravujeme sa nielen zvonku ale 

i z „vnútra“  na Vianoce.      

V rámci kultúrnych a spoločenských podujatí sme pre klientov a spoločne s nimi 

organizovali rôzne predvianočné aktivity. 

Vianočnú atmosféru sme si navodili výzdobou celého zariadenia. Spoločnými silami 

sme vyzdobili vianočné stromčeky v zariadení,  nástenky, jedáleň aj spoločné 

priestory. Mnohé ozdoby sme si vyrobili vlastnoručne, či s asistenciou zamestnancov. 

Výroba ozdôb nám spríjemnila čakanie a zamestnala naše ruky.  

Pre našich blízkych sme pripravili vianočné pozdravy, čo je tradíciou a každý rok sa 

snažíme pozdravy urobiť nové, zaujímavejšie. 

Duchovnú časť adventného obdobia nikdy nezanedbávame a pripravujeme sa 

v spolupráci s duchovným farnosti Dubnica nad Váhom. Už druhé vianočné obdobie 

nás obdobím Adventu sprevádza pán kaplán Cyril Gajdoš. Vyspovedal klientov  a 

odslúžil v kaplnke zariadenia svätú omšu. 

Okrem očí a duše sme nezabudli potešiť i naše chuťové poháriky.  Predvianočné 

obdobie sme vyplnili pečením vianočného pečiva, do ktorého sa s radosťou zapojili aj 

naši klienti. Vôňa vianočných koláčikov sa šírila chodbami. Čas nám plynul rýchlo, 

pečenie nás vrátilo do mladosti, spomínali sme, smiali sme sa a naše spomienky nás 

viac zblížili.  



 

Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša zamestnanci zariadenia pripravili krátky kultúrny 

program. Mikuláš v sprievode anjela a čerta navštívil každého klienta, či klientku a 

obdaroval balíčkom.   

 



 

Folklórne pásmo plné zvykov a obyčajov nám predstavil mládežnícky súbor Radosť 

z Trenčína. Pesničkami, riekankami, vinšami  a básničkami nám priblížili tradície 

minulých generácií, vrátili nás do detstva, priniesli spomienky na zimy plné snehu, na 

staré mamy i dedov. Na záver sme si spolu zaspievali Tichú noc, svätú noc. 

 



 

 



 

 



Krabičky plné lásky nám priniesli z Mesta Dubnica nad Váhom. Každý klient dostal 

krabičku od neznámeho darcu, plnú drobných pozorností či už to boli teplé ponožky, 

káva, čaj, knihy, krížovky a rôzne iné pozornosti. Odhliadnuc od finančnej stránky 

darčekov, pozornosť neznámych ľudí každého klienta dojala a potešila. Ich rozdávanie 

sprevádzala radosť, smiech i slzy dojatia.  

    

 



Okrem kultúrnych podujatí a pracovných terapií sme dni trávili rozprávaním 

a spomienkami, aby sme si pripomenuli aké Vianoce boli tie naše, aké zvyky sme 

dodržiavali v detstve, v mladosti  i neskôr,  keď sme založili rodiny  a aké sú dnes.  

Prípravy na Vianoce vyvrcholili krásnym príhovorom pani riaditeľky Mgr. Ivety 

Kollmanovej  a  toto čarovné obdobie sme oslávili tradičnou večerou na Štedrý deň, 

kde nechýbali oblátky s medom, kapustnica i ryba so šalátom. 

Vianoce sú časom, ktorý túžime tráviť v kruhu najbližších a uvedomujeme si silu lásky, 

dôležitosť rodiny a blízkych osôb. Každý si  zaslúži prežívať radostné chvíle naplnené 

pocitmi šťastia a lásky. Veríme, že sa nám túto myšlienku podarilo naplniť a už dnes 

sa tešíme na Vianoce v roku 2023. 

                                                                              

 

 


