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Celková získaná suma za predchádza-
júci rok bola 10 037,10 eur. 

Chceme ju využiť v tomto roku na 
projekty, na ktoré sa spolu s vami 
tešíme.

Údaje na poukázanie 2 %

Nové ľudstvo, o. z.

Bleduľová 62 

841 08 Bratislava

Forma: občianske združenie

Potrebné tlačivá nájdete na:

www.focolare.sk v odkaze  

OZ Nové ľudstvo  

a aj na stránke www.nm.sk 

v odkaze na 2 %  dane.

Na začiatku roka prichádza opäť čas, 
keď sa môžeme rozhodnúť, akým 
spôsobom zúročíme percentá z dane 
z našich príjmov za uplynulý rok 2021.

Dovoľujeme si vás osloviť opäť po 
roku o podporu našich aktivít.

Vaše 2 % (3%) z daní pre Občianske 
združenie Nové ľudstvo pomôžu 
podporiť podujatia, ktoré organi-
zujeme v spolupráci s Hnutím 
fokoláre.

V uplynulom roku sme z finančných 

príspevkov, ktoré boli poukázané na 

účet nášho občianskeho združenia, mohli 

podporiť:

- Spolufinancovanie komunitných 
a podnikateľských priestorov 
prostredníctvom nájmu v budove na 
Tajovského ulici v Košiciach, ktorý 
spravuje družstvo Francis and Friends 
(ktoré sa zrodilo vďaka myšlienkam 
Ekonomiky Spoločenstva) 

- Preklad metodiky pre Kurz pre manželov 
v ťažkostiach 

- Pobyt a cestovné náklady pre mladých 
vo Viedni pod názvom „Voice in Action“ 
a v Poľsku pod názvom „5 days walks 
with God“ 

- Kyticu do kaplnky na nunciatúre 
v Bratislave počas návštevy sv. Otca 
Františka v septembri 

- Správu a údržbu Domu Fokoláre na 
Cablkovej ulici v Bratislave  

- Letné tábory a stretnutia gen 3 a gen 4

2%2%
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Nebeské medaily

Tieto riadky píšem krátko potom, ako sa našim hokejis-
tom nepodarilo postúpiť do finále olympijského turnaja 
v Pekingu. V tejto chvíli je už dávno jasné, či sa im poda-
rilo získať bronz, alebo skončili na neslávnom, no aj tak 
peknom štvrtom mieste. Výsledok nášho statočného tí-
mu sme už strávili a predpokladám, že aj patrične oslá-
vili. To, čo dosiahli, môžeme s určitosťou považovať za 
úspech, ktorý pred olympiádou čakal málokto.

Sedem našich zápasov by sme mohli jednoducho zo-
sumarizovať takto: prehry vs. výhry, vzostupy vs. pády, 
radosť vs. smútok. Prvé striedalo druhé, druhé prvé a tak 
dookola. Nesmelo chýbať neustále odhodlanie nevzdá-
vať sa a bojovať až do konca. Spätne vidíme, aký to ma-
lo zmysel. Hádam okrem iného aj ten, že sa slovenský ná-
rod dokázal opäť v niečom spojiť a fandiť našim bez ohľa-
du na vlastné vierovyznanie, názor na očkovanie alebo 
pandemické opatrenia.

Medzičasom sme vstúpili do Pôstneho obdobia. 
Povedali by ste, že táto časť liturgického roka môže mať 
niečo spoločné s tým, čo naši zažili v Pekingu? Keď som 
sa nad tým viac zamyslel, zistil som, že aj pôst je o istom  
zápolení. Zápolení spojenom s výhrami a prehrami. Tými 
osobnými. Tešíme sa, keď sa nám podarí niečo, na čo sme 
patrične hrdí, a čo nás urobilo lepším človekom. A na- 
opak, sme smutní, keď nevieme plniť predsavzatia, ne-
stíhame sa modliť alebo ani si poriadne uvedomiť, o čom 
pôst je a k čomu nás pozýva. Niečo podobné mohli preží-
vať aj hokejisti v súvislosti so svojimi výkonmi na turnaji. 
Napriek intenzívnej snahe sa nedostavil taký výsledok, 
aký chceli dosiahnuť, keď sa už dostali tak ďaleko. 

Čiastkové neúspechy v podobe niektorých prehier na 
olympiáde však neznamenali úplnú blamáž. V koneč-
nom dôsledku sa ukázalo, že aj napriek zlému vstupu 
do turnaja sme napokon boli v hre o najcennejšie kovy. 
Podobne je to aj s nami a Pôstnym obdobím: opakova-
né pády nie sú dôvodom hodiť všetky naše snahy  
polepšiť sa cez palubu. Práve naopak. Mali by nás  
zdravo „vyhecovať“ a donútiť nás k ešte väčšej bojov-
nosti za premenu nášho srdca a priblíženie sa k Bohu 
a blížnym.

Najcennejšie víťazstvo, to celkové, z turnaja na 
olympiáde nebolo. No udiali sa mnohé osobné víťaz-
stvá „našich chlapcov“, ktorí vydržali až do konca na-
priek pádom a počiatočnému neúspechu. Podobne aj 
Kristus zažil svoje „neúspechy“. Vieme, ako ho mnohí 
neprijali, okúsil pocity úzkosti a dokonca aj doslovné 
pády – na krížovej ceste hneď tri. No vždy vstal a šiel 
ďalej s jediným cieľom – priniesť ľudstvu definitívne 
víťazstvo a ukázať k nemu cestu. 

Konečné víťazstvo v podobe večného života nám 
„nevybaví“ žiadny iný človek na tejto zemi. Ani športo-
vec. Je len v našich rukách. Športovci nám však môžu 
ísť príkladom minimálne v jednej čnosti – nevzdávajú 
sa a bojujú až do konca.

Na nebeskú bránu nemusíme zaklopať so zlatou 
medailou na krku. Boh nás prijme aj bez nej. Na me-
daily bude dosť času neskôr. O tom, či si ich naozaj za-
slúžime, rozhodne konečný výsledok nášho najdôle-
žitejšieho zápasu – toho životného. Skóre určujú naše 
skutky a schopnosť milovať.

Ján Heriban



Online webinár s Iñakim Guerrerom na tému

Ako byť šťastný 
v medziľudských vzťahoch 

Výhodný balíček: Ako byť slobodný a šťastný?

Všetky knihy si môžete objednať aj telefonicky na čísle 0951 273 323.

Pripravili sme pre vás výhodný balíček kníh 
od španielskeho psychológa Ako byť slobodný 
a Dvaja alebo viacerí.

Iñaki Guerrero je španielsky psychológ a psychoterapeut, ktorý aktuálne žije v Brazílii. Pre mnohých to 
nie je neznáma tvár, keďže sme mali možnosť sa s ním stretnúť v roku 2019, keď navštívil naše komunity. 

Pre bližšie informácie sledujte náš portál nm.sk a našu FB stránku, 
kde nájdete informácie, ako sa pripojiť.

www.obchod.nm.sk

31. 3. 2022 o 19.00
cez zoom alebo facebook.com/portal.nm.sk



Príbeh o utrpení, odpúšťajúcej 
láske a vnútornej slobode

www.obchod.nm.sk

19,90 €

Román založený na skutočných udalostiach opisuje skúsenosť,  akú zažil vietnamský kardinál 
F. X. Nghuyen  Van Thuan počas trinástich rokov väznenia. Je to príbeh o utrpení, odpúšťa-
júcej láske a vnútornej slobode, ktorú možno dosiahnuť jedine dôverou v Boha.

Kniha o Van Thuanovi odkrýva 
krutý život kresťanov vo Viet-
name po jeho zjednotení. Hovorí 
o hrdinstve týchto novodobých 
mučeníkov a vyznávačov vie-
ry, o ich vnútornej evanjeliovej 
kráse, hlbokom ukotvení 
v tradícii rodiny, v ich kultúre 
a láske k vlasti. Biskup Van 
Thuan svedectvom svojho 
života stelesňuje toto bohatstvo 
vietnamského národa. 

František Mikloško, bývalý politik




