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Finančná zbierka

Ekonomika spoločenstva (www.ekonomika-spolo-
censtva.sk) dáva k dispozícii účet na pomoc Ukraji-
ne. Finančnú zbierku koordinuje Ekonomika spolo-
čenstva v úzkej spolupráci s Caritas–Spes Ukrajina.
Táto finančná zbierka je určená na pomoc ľuďom, 
ktorí ostali na Ukrajine, ukrajinským rodinám i jed-
notlivcom ubytovaným na Slovensku alebo pre- 
chádzajúcim cez Slovensko do susedných štátov.

Účet je vedený pod OZ Nové ľudstvo, Bleduľová 62, 
841 08 Bratislava.

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4303 0976 
Banka: TATRABANKA, a.s. Bratislava 
Do poznámky uveďte: POMOC UKRAJINE

Na základe dohody sa príspevky z účtu Nového 
ľudstva posielajú priamo Caritas-Spes na Ukrajine, 
kde je koordinátorkou fokolarínka Mira Milavec.  
Finančná podpora sa prostredníctvom siete Cari-
tas-Spes rozširuje po celej krajine. 

Ponuka ubytovania

Všetci, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie pre utečen-
cov z Ukrajiny, môžu nahlásiť ponuku písomne na 
mail: info@ekonomika-spolocenstva.sk. Požiadavky 
na pomoc Ukrajine sú čítané a spracované ľuďmi 
z dvoch pracovných skupiniek, ktoré pôsobia v Ko-
šiciach a v Bratislave. Zosumarizované požiadavky, 
koordinované týmito skupinami, sú posielané ko-
munite prostredníctvom e-mailu z adresy: info@
fokolare.sk s názvom Pomoc Ukrajine. 

Hľadáme dobrovoľníkov

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí môžu pomôcť v rôz-
nych oblastiach: doprava, pomoc pri styku s úrad-
mi, vybavenie škôlky a pod. Ponuku nahláste na 
e-mail: info@ekonomika-spolocenstva.sk. 

Doterajšia pomoc 

Na účet prišlo 37 125 eur. Na potreby pre Ukrajincov 
šlo 34 100 eur. Na účte ostalo 3 025 eur.

Správa z tímu

„Každé ráno sa v Caritas-Spes Ukrajina začína vzájom-
ným spojením medzi spolupracovníkmi, aby sa zistilo, 
kde všetci sú a či sú ešte nažive. Potom sa začína 
práca. Misia evakuuje deti a rodiny na bezpečnejšie 
miesta a zhromažďuje informácie o najnaliehavejších 
potrebách. 

Poslaním Caritas-Spes je pomáhať civilnému obyva-
teľstvu postihnutému vojnou, a to znamená predo-
všetkým: 
 
- poskytnúť bezpečný úkryt 
- poskytnúť lieky a nevyhnutnú zdravotnícku pomoc 
- poskytnúť psychologickú podporu

Riešime aj otázky súvisiace s logistikou a doručova-
ním humanitárnej pomoci tým, ktorí utekajú a presú-
vajú sa z ohrozených oblastí. Utečenci sa pred vojnou 
uchyľujú do rôznych, zatiaľ bezpečnejších zón. Mnohí 
putujú pešo aj niekoľko desiatok kilometrov k hrani-
ciam a nachádzajú azyl v susedných krajinách.“

Vytvorili sa dve operatívne whatsappové skupinky 
pre pomoc Ukrajine: jedna je na západnom a dru-
há na východnom Slovensku. Obe sú k dispozícii 
komunite fokoláre na Ukrajine, pre ktorú intenzívne 
žije a pracuje ženské fokoláre momentálne pôso-
biace v Mukačeve, a miestnym potrebám pomoci 
ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Nesmierna vďaka patrí každému, kto ponúka ute-
čencom svoje sily, energiu, čas, peniaze, domy 
a byty. Rovnako autá na ich odvozy a prívozy z hra-
níc a staníc, svoju profesionalitu a inteligenciu, dob-
rovoľníctvo, no predovšetkým veľkú lásku a objatie!

Otázky alebo iné ponuky týkajúce sa pomoci  
na Ukrajine je možné komunikovať na adrese:  
info@ekonomika-spolocenstva.sk.

M. Čalfová a tím koordinátorov pomoci na Ukrajine

POMOC PRE UKRAJINU
Hnutie fokoláre spustilo mimoriadnu pomoc pre Ukrajinu na medzinárodnej úrovni. 

Pomoc zo Slovenska prebieha nasledovne: 
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Samo sa to neurobí

Sme vo Veľkonočnom období, v ktorom sa azda inten-
zívnejšie ako inokedy radujeme z víťazstva Ježiša na 
kríži a z jeho zmŕtvychvstania. Tento rok sme mohli 
Veľkú noc sláviť konečne aj v našich chrámoch tak, 
ako sme boli zvyknutí pred pandémiou. Veľkonočná 
radosť by preto mala byť o to väčšia, o čo intenzívnej-
šie sme prežili liturgické slávenia. Bohu vďaka, že sme 
opäť mohli prísť na obrady takmer bez žiadnych obme-
dzení. Víťazstvo Krista si zaslúži naozaj poriadnu osla-
vu, na ktorej sa nedá dlhodobo zúčastňovať len cez ob-
razovky.

Oslavovať a tešiť sa je však v týchto týždňoch o nie-
čo ťažšie. Všetkým by sa nám oslavovalo najlepšie, ak 
by sme boli svedkami ešte minimálne jedného víťaz-
stva – víťazstva mieru. Bodaj by sme o takomto víťaz-
stve mohli hovoriť v čase, keď si čítate tieto riadky, no 
v čase ich písania ešte rozhodne nie.

Vojna na Ukrajine vypukla tesne potom, ako sme 
odoslali do tlačiarne predošlé číslo nášho časopisu.  
Pri príprave toho aktuálneho sme sa následne jedno- 
značne zhodli, že ho chceme venovať predovšetkým 
Ukrajine, ale aj dôsledkom vojny, ktoré pociťujeme 
u nás na Slovensku. Priamo do centra vojnového dia-
nia nahliadnete v rozhovore s riaditeľom ukrajinskej 
charity, s ktorým sme sa rozprávali počas jeho návšte-
vy Slovenska. Takisto nazrieme do rodiny, ktorá prijala  
ukrajinskú matku s deťmi, a navštívime jednu zo škôl, 

ktorá začlenila do vyučovania deti z Ukrajiny. S man-
želmi Čaučíkovcami a Luciou Molnárovou z eRka 
sa presunieme priamo na hraničný priechod Vyšné 
Nemecké, kde slúžili ako dobrovoľníci, a od saleziá-
na Petra Jacka sa dozvieme aj to, ako ich rehoľa po-
máhala ukrajinským chlapcom dostať sa do bezpečia. 
Bohatú mozaiku textov dopĺňajú vaše svedectvá po-
moci Ukrajincom, o ktoré ste sa podelili v mimoriad-
ne hojnej miere. Je úžasné vidieť, ako aj vy, naši čitate-
lia, pomáhate, ako neváhate a meníte si pracovné či sú-
kromné plány len preto, aby ste boli k dispozícii nieko-
mu, koho ani nepoznáte. V mene celej redakcie vám za 
vaše príbehy ďakujem. Je nám cťou ich uverejniť.

 
Na záver už len jedno skromné prianie: Nech veľko-
nočné víťazstvo Krista na kríži prinesie aj vytúžené ví-
ťazstvo pokoja a mieru na celom svete. Nech Boh pre-
mení srdce každého agresora a nech všetci pochopia, 
že vojna neprináša nič dobré, len pustoší všetko, čo jej 
stojí v ceste, a ničí životy. Bojujme aj my, ale iba zbra-
ňami modlitby, obety a dobrých skutkov. Aj z vašich 
príbehov vyplýva, že to robíte, no treba si to pripomí-
nať. Nestačí sa nám uspokojiť s tým, že na Slovensku je 
mier, a tam na Ukrajine sa to už určite nejako vyrieši. 
Obľúbený „pomocník“ so známym menom „Samo sa 
to“ je v tomto prípade bezmocný.

Ján Heriban
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V utorok 29. marca sa zástupco-
via Ekonomiky spoločenstva  
na Slovensku a podnikateľského  
komunitného družstva francis 
&friends stretli v malebnej de-
dinke Nižná na Orave s podnika- 
teľmi, predstaviteľmi občian-
skych združení a zástupcami  
verejnej správy na slávnostnom  
galavečere pri príležitosti 1. roč- 
níka odovzdávania ceny Františ- 
kovej ekonomiky.

 
Organizátorom podujatia, ktoré sa 
konalo pod záštitou Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvo-
ja a informatizácie SR a za prítom-
nosti primátorky mesta Trstená 
Magdalény Zmarzlákovej a pod-
predsedu Žilinského samosprávne-
ho kraja Igora Janckulíka, bolo ob-
čianske združenie V.I.A.C. – inštitút 
pre podporu a rozvoj mládeže. Toto 
združenie pôsobí na Orave viac ako 
10 rokov.

Podujatie inicioval a otvoril 
kňaz Braňo Kožuch, ktorý sa 14 ro-
kov venuje službe mladým v rámci  
Oravského centra mládeže. Počas 
slávnostného príhovoru vyzdvihol 
princípy Františkovej ekonomiky 
a privítal hostí.

Súčasťou programu, na ktorom  
nechýbali ani hudobné a tanečné  
vstupy, boli aj členovia komisie  
Ekonomiky spoločenstva na Slo-
vensku Mária Rimarčíková a Tomáš 
Sepp. Podnikateľské a komunitné 
družstvo francis&friends zastupo-
vali Mária Čalfová a Milan Macko. 

Odovzdávanie Ceny Františ-
kovej ekonomiky bolo rozdelené  
do piatich kategórií. Prvou bola 
Podpora komunity, kde mohla verej-
nosť nominovať firmy podporujúce  
aktivity, ktoré smerujú k rozvoju  
komunity (obec, mesto, región). 
Podpora mala byť zameraná na dl-
hodobú, minimálne dvojročnú dob-
ročinnú pomoc a investíciu z vlast-

ných zdrojov do ľubovoľných oblas-
tí spojených so životom komunity 
(šport, kultúra a i.) a pre rôzne ve-
kové skupiny. Z troch nominova-
ných spoločností získala cenu firma 
STAREK Transport s. r. o.

V kategórii Podnikateľ šíriaci 
dobré meno regiónu aj mimo regiónu 
si prevzala cenu Trstenská kerami-
ka. Nominované boli firmy snažia-
ce sa udržiavať, reprezentovať a po-
pularizovať tradičné regionálne vý-
robky a služby, ktoré sú neodmys-
liteľnou súčasťou ich podnikania. 
Prispievajú k ich udržiavaniu pre 
ďalšie generácie. Produkty a služby 
nominovaných firiem sú známe aj 
mimo regiónu Oravy.

Podpora vzdelávania bola kate- 
gória združujúca podnikateľov,  
ktorí sa snažia aktívne prispievať  
k rozvoju vzdelávania a školstva 
v regióne, alebo kompenzujú defi- 
city vzdelávacieho systému na Slo-

Prvý ročník udeľovania cien Františkovej ekonomiky
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vensku vlastnými zdrojmi alebo  
nefinančnými benefitmi, pričom 
vzdelávanie nie je ich hlavná podni-
kateľská činnosť. Cenu si prevzala 
firma MTS, spol. s r. o.

V rámci kategórie Podpora in-
klúzie podnikateľ alebo podnik vy-
tvára príležitosti pre znevýhodnené  
skupiny osôb, akými sú pracovné 
miesta, materiálno-technické vy-
bavenie (napr. bezbariérovosť a i.) 
a podporuje rozvoj ich zručností  
a rast. Cenu získala firma Miba 
Sinter Slovakia s. r. o. 

Najviac nominovaných firiem 
bolo v kategórii Dobrý a férový za-
mestnávateľ, ktorá sa zamerala na 
to, aké miesto má človek v rámci 
ich podnikania. Dôležitým merad-
lom pre túto kategóriu je skvalitňo-
vanie pracovných podmienok pre 
zamestnancov a celková spokojnosť 
ľudí pracujúcich v týchto spoloč-
nostiach. Cenu v tejto kategórii si 

Slávnostný galavečer pri príležitosti 1. ročníka odovzdávania ceny Františkovej ekonomiky
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prevzala firma MTS spol. s r. o.  
Mimoriadnu cenu za dlhodobú 
podporu získala firma GARBIAR 
Stavebniny s. r. o. 

Atmosféra galavečera sa niesla 
v mimoriadne priateľskom duchu, 
bolo cítiť silnú komunitnú spolu-
patričnosť a lásku k regiónu.

Nasledujúci deň sme navštívili  
firmu MTS spol. s r. o. a stretli sa 
s jej generálnym riaditeľom Petrom 
Laurenčíkom, ktorý nás previedol  
priestormi firmy. Jeho rozprávanie,  
prívetivá atmosféra vyžarujúca  
z moderných priestorov navrhnu- 
tých tak, aby slúžili človeku, a za-
mestnanci, z ktorých bolo cítiť  
spontánnu radosť napriek skorej  
rannej hodine, nám potvrdili, že 
dvojnásobné ocenenie skončilo 
v správnych rukách.

 Podobne sme silný komunitný  
princíp cítili aj v spoločnosti Trsten- 
ská keramika, ktorý je jednou z mo-

tivácií podnikania v tejto firme. 
Zachovanie tradície, podpora regió-
nu a presun zručností na mladých 
prostredníctvom školy keramiky, 
ktorá je typická pre túto oblasť, sú 
vznešenými cieľmi tohto rodinné-
ho podniku. 

Je známe, že v oravskom regió-
ne historicky nebol život ľahký, no 
spoločenstvo ľudí, ktorí tu žijú, ich 
hrdosť, vzájomné prejavy pomoci, 
priateľskosť a láskavosť im pomá-
hajú nielen ľahšie žiť, ale zároveň 
tento región aj zveľaďovať.

Prvý ročník odovzdávania ceny 
Františkovej ekonomiky môžeme  
nazvať historickým momentom, 
pretože za štyri roky existencie vo 
svete bola cena Františkovej ekono- 
miky udelená prvýkrát, a to na 
Slovensku, na Orave.

Mária Rimarčíková, Mária 
Čalfová, Tomáš Sepp, Milan Macko

Pojem Františkova ekonomika vzni- 
kol z iniciatívy pápeža Františka a re-
flektuje jeho vnímanie sveta najmä 
z hľadiska ekonomického. Reaguje 
na individualistický prístup sledova-
nia vlastných záujmov, ktoré vytvá-
rajú priepastný rozdiel medzi chu-
dobnými a bohatými krajinami, ale 
aj disproporciu rozdeľovania ekono-
mického bohatstva medzi obyvateľ-
mi jedného národa. Pripomína tiež 
negatívny dosah takto nastaveného 
ekonomického systému na vnútor-
né šťastie človeka a na životné pro-
stredie.

„Zem nás predchádza a bola  
nám daná, čo je kľúčovým prvkom 
nášho vzťahu k dobrám Zeme, a te-
da základným predpokladom našich 
ekonomických systémov. Sme správ-
covia dobier, nie vlastníci. Napriek  
tomu chorá ekonomika, ktorá zabíja, 
sa rodí z predpokladu, že sme vlast-
níkmi stvorenstva a môžeme ho  
využívať pre svoje záujmy a rast,“  
hovorí pápež František.

Svätý Otec vo svojej téme 
o perifériách zdôrazňuje, aby bola  
ekonomika inkluzívna, čiže aby 
zohľadňovala aj ľudí, ktorí sú z rôz-
nych dôvodov ostrakizovaní. Výzva 
k novému pohľadu na ekonomiku  
bola východiskom k iniciovaniu 
projektu The Economy of Francesco 
(Františkova ekonomika), ktorý vzni-
kol pred dvoma rokmi v spolupráci  
s Ekonomikou spoločenstva a reho-
ľou františkánov. Práve svätý Fran- 
tišek Assiský patril medzi prvých  
zakladateľov ľudovej banky pre 
chudobných. Je zároveň patrónom  
ochrany životného prostredia. Aj  
ekológia je spoločnou témou 
oboch projektov – Ekonomiky spo-
ločenstva aj Františkovej ekonomiky.

Aktivity projektu Ekonomiky 
spoločenstva (ES), ktorý počíta s ľuď-
mi v núdzi a na periférii, sledoval  
Svätý Otec František od začiatku  
svojho pontifikátu. Podporil myšlien- 
ky a snahu ES priniesť alternatívu 
k princípom, na ktorých funguje  
súčasná ekonomika a vyzval podni-
kateľov, aby jej dali „novú dušu“, ktorá 
obsiahne aj ľudí v núdzi, ľudí na okraji 
spoločnosti a jej ekonomických  
záujmov.



Neviem si predstaviť 
nechať tých najzraniteľ-
nejších bez pomoci. 
Aj keď riskujeme životy
      J. Kotus

Mária Kostyálová

SVET OKOLO NÁS
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To, čo sa deje  
v niektorých 
ukrajinských 
mestách, by som 
nenazval huma-
nitárnou katastro-
fou, ale genocí-
dou ukrajinského 
ľudu.

 
Rozhovor s riaditeľom Caritas-
Spes Ukrajina kňazom Petrom 
Žarkovským, aktívnym členom 
Hnutia fokoláre, o humanitárnej  
pomoci na Ukrajine a rizikách tej-
to práce. „Najhoršie je, že Rusi 
bombardujú i autobusy s ľuďmi, 
ktorí sa snažia dostať do bezpe-
čia. Pri transporte humanitárnej 
pomoci sme preto veľmi opatrní,“ 
priznáva kňaz Žarkovský.

 
Ste riaditeľ rímskokatolíckej cha-
rity Caritas-Spes na Ukrajine. Čo 
vás priviedlo na Slovensko?

Slovensko som navštívil v mi-
nulosti už viackrát. Tentoraz je mo-
ja návšteva spojená s prepravou hu-
manitárnej pomoci na Ukrajinu. 
Navyše som túto príležitosť chcel vy-
užiť aj na to, aby som spoznal ute-
čencov, ktorí prekročili slovenskú 
hranicu. Musím povedať, že som bol 
prekvapený, ako dobre Slovensko 
zvláda nápor utečencov.

 
Navštívili ste aj niektorý z hranič-
ných priechodov?

Áno. So skupinou utečencov 
som sám prešiel hraničný priechod 
vo Vyšnom Nemeckom. Bolo pre 
mňa veľmi silné vidieť, s akým na-
sadením pracovali stovky dobrovoľ-
níkov, aby Ukrajincom pomohli. Na 
jednej strane bol hrozný pohľad na 
ľudí, ktorí zanechali celé svoje živo-
bytie a prichádzali s jedným malým 
kufrom či batohom, na druhej stra-
ne na mňa veľmi silno zapôsobila si-
la nezištnej lásky, s akou boli utečen-
ci na slovenskej strane prijímaní.

 
V čom vidíte hlavný rozdiel me-
dzi prácou charity na Ukrajine 
a na Slovensku? 

V tejto situácii to iba ťažko možno 
porovnávať. Tu na Slovensku je bez-
pečie a pokoj. Ľudia vnímajú vojnu  
najmä cez správy a prichádzajúcich 
utečencov. Ukrajinci sú vojnou pria-
mo zasiahnutí. To, čo sa deje v nie-
ktorých ukrajinských mestách, by 
som nenazval humanitárnou ka-
tastrofou, ale genocídou ukrajin-
ského ľudu.

 
Kde ste sa nachádzali 24. februá-
ra, keď došlo k invázii? Aké boli  
vaše bezprostredné reakcie po-
tom, keď Rusko zaútočilo?

V deň, keď sa začala vojna, som 
bol v Odese, kde sme mali plánova-
cie stretnutie. Keď sme začuli vý-
buchy, stretli sme sa vo veľkej sále  
a diskutovali, čo robiť ďalej. Do 
poslednej chvíle sme neverili, že 
Rusko začne vojnu. Medzi Ruskom 
a Ukrajinou to vytvorilo obrovskú 
priepasť, ktorá sa môže ťahať celé 
generácie.

Ako veriaci ľudia túto situáciu  
však zároveň vnímame aj ako 
skúšku našej viery. Myslím, že nie 
náhodou prišlo k vojne akurát po-
čas Pôstneho obdobia. Rovnako vi-
dím veľkú symboliku v tom, že 
v novembri, keď ešte nikto vojnu 
nepredpokladal, sa na biskupskej 
konferencii rozhodlo, že tento rok 
bude Rokom Svätého kríža.

 
Ako vnímate reakciu Západu? Je 
dostatočná? Prípadne čo by mali 
ostatné krajiny robiť?

Som veľmi dotknutý tým, akú 
podporu a mieru solidarity preuka-
zujú iné štáty Európy voči Ukrajine. 
Aj tie, ktoré boli predtým voči mig-
rantom uzavreté, sú dnes otvorené  
prijať veľké počty utečencov. Ne-
dávno som navštívil svojho dobrého 
priateľa, ktorý je kňazom v Nových 
Zámkoch. Hneď, ako sa začala voj-
na, dal celú svoju faru k dispozícii 
utečencom. Keď som sa rozprával 
s Ukrajincami, ktorých prichýlil, bo-
lo pre nich úplne nepochopiteľné, 
akú ochotu a starostlivosť im ľudia 

preukazovali. Nezištnosť, s akou sa 
tu stretli, prekonala všetky ich oča-
kávania.

 
V médiách sa objavovali aj sprá-
vy, že viaceré kamióny s humani-
tárnou pomocou boli terčom úto-
kov, a preto pomoc nebolo možné 
dopraviť. Môžete to potvrdiť?

Áno, do niektorých oblastí 
Ukrajiny je dodnes problém doru- 
čiť humanitárnu pomoc, pretože  
kamióny sú pod paľbou. Mnohí  
kamionisti tam preto vôbec nechcú  
jazdiť. Najhoršie však je, že Rusi 
bombardujú i autobusy s ľuďmi,  
ktorí sa snažia dostať do bezpečia.  
Pri transporte humanitárnej po-
moci sme preto veľmi opatrní. 
Napríklad vieme, že do Kyjeva, 
Žitomira či Dnipropetrovska chodiť 
môžeme, no do Charkova nie.

 
V médiách sme videli aj fotky 
a videá, ako kňazi a členovia cha-
rity slúžili v suterénoch domov. 
Mali ste podobnú skúsenosť?

Áno, našu prácu sme museli  
presunúť do suterénov domov, do 
pivníc, do priestorov pod kostolmi. 
Všade tam, kde to bolo možné.  
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Tak, ako bola kedysi Cirkev prena-
sledovaná a nemohla slobodne vy-
konávať svoju činnosť, boli sme aj 
teraz nútení presunúť sa do podze-
mia. Pripomína mi to obdobie stu-
denej vojny.

 
Rusko sa vo svojej stratégii za-
meriava okrem škôl, škôlok či 
nemocníc aj na centrá humani-
tárnej pomoci. Napríklad cent- 
rum Komunity Sant' Egidio 
v Kyjeve, ktoré pomáha tým naj-
zraniteľnejším, bolo prednedáv-
nom zbombardované. Nemáte 
strach, že by ste sa mohli stať 
terčom ruskej agresie?

Samozrejme, vnímam to ako  
riziko. Rusko chce ľudí úplne odre-
zať od pomoci zo strany charity.  
Ruskí vojaci sú tiež v zložitej situ-
ácii, pretože nemajú potraviny či 
benzín. Nám je v tomto zmysle ľah-
šie, pretože sme v domácom pros-
tredí a pomáha nám celý svet. Toto 
Kremľu prekáža, a tak hľadá spôso-
by, ako Ukrajincom zatarasiť cestu  
k pomoci. Hoci pritom riskujeme  
naše životy, neviem si predstaviť  
nechať tých najzraniteľnejších, 
akými sú starí a chorí, bez pomoci.

 
Stal sa už niekto z pracovníkov 
charity obeťou tejto vojny?

Našťastie a vďaka Bohu, nie. 
Hoci sme stáli veľakrát zoči-voči 
smrti. Napríklad keď sme odvážali 
deti autobusmi, ktoré boli pod paľ-
bou, sa akoby zázrakom nikomu 
nič nestalo. Dokonca aj v Charkove, 
ktorý je takmer celý zničený, ešte 
ostal stáť kostol a biskupský úrad.

 
Caritas International pôsobí 
vo vojnových oblastiach po ce-
lom svete. V čom je práca na 
Ukrajine špecifická oproti ostat-
ným štátom sveta?

Ukrajina je v prvom rade mla-
dý štát. Mladí Ukrajinci, ktorí pra-
covali aj v iných štátoch Európy, 
pochopili, že by mohli žiť aj inak. 
Už nechceli žiť pod takým tlakom, 

akému boli vystavení počas obdo-
bia Sovietskeho zväzu. Túžili žiť 
v slobodnej krajine, v ktorej by bo-
li rešpektované ich základné práva 
a slobody. Táto túžba však narazila 
na nevôľu Kremľa.

Na Ukrajine vidím paralelu so 
starozákonnou Knihou Exodus, 
v ktorej Mojžiš vyviedol Izraelitov 
z otroctva.

Putin sa navyše bál, že ak by 
Ukrajina prosperovala a stúpla  
jej životná úroveň, u bežných Rusov 
žijúcich často v chudobe by sa  
zdvihla vlna odporu voči režimu. 
Rovnakú stratégiu zvolili aj v Gru- 
zínsku či Moldavsku. Ukrajina však 
vyslala do celého sveta veľmi silný 
odkaz, že už nechce žiť v okovách 
a bude bojovať za svoju slobodu. 
Vidím tu paralelu so starozákon-
nou Knihou Exodus, v ktorej Mojžiš 
vyviedol Izraelitov z otroctva.

 
Súhlasíte s názorom, že Putinova 
agresia prispela k zjednoteniu 
Ukrajincov?

Určite. Podľa Putinovej ideo- 
lógie mala ruská menšina na 
Ukrajine vítať Rusov s otvorenou 
náručou ako osloboditeľov od ukra-
jinského útlaku. Realita bola však 
iná. Aj v rusko-jazyčných častiach 
Ukrajiny sa ruskí vojaci stretli s tvr-
dým odporom. I tam, kde malo 
predtým Rusko podporu, o ňu pri 
tejto vojne prišlo. Ukrajina je teraz 
jednotná tak, ako ešte nikdy pred-
tým.

 
Súhlasíte s názorom, že Putina 
môžu zastaviť len Rusi?

Myslím si, že prostý ľud, ktorý  
chodí protestovať na námestia, 
Putina nezastaví. Aj keby mali žiť 
v extrémnej chudobe, radšej sa 
uskromnia. Ak však začnú pociťo-
vať dosahy sankcií ruskí oligarcho-
via okolo Putina, mohli by vytvoriť 
na Kremeľ reálny tlak. Ľud ako taký  
pre Putina nič neznamená. Život 
obyčajného človeka pre neho nemá 
hodnotu. 

Veľakrát sme stáli 
zoči-voči smrti. 
Napríklad  keď 
sme odvážali 
deti autobusmi, 
ktoré boli pod 
paľbou, sa akoby 
zázrakom nikomu 
nič nestalo. 
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Ako hodnotíte vyjadrenia blízke-
ho priateľa Putina, patriarchu  
Kirilla, ktorý spája vojnu na 
Ukrajine s bojom proti homose-
xuálnej lobby?

Myslím, že týmto konaním uško-
dil Kirill hlavne sám sebe. Stratil 
akýkoľvek rešpekt a dôveru, a to do-
konca i medzi svojimi veriacimi. 
Ukrajinská pravoslávna cirkev Mos-
kovského patriarchátu sa od neho 
oficiálne dištancovala a rozhodla sa 
nespomínať jeho meno počas boho-
služieb. Moskovský patriarchát na 
Ukrajine prejavil po tomto incidente 
záujem zjednotiť sa s ukrajinským.

 
Aká by bola podľa vás najlepšia 
cesta, ako túto agresiu zo strany 
Ruska zastaviť?

Nevidím cestu, akou by to bolo 
možné. Kremeľ je od začiatku nasta-
vený tak, že neustúpi od svojich po-
žiadaviek. Okrem uznania nezávis-
losti samozvaných separatistických 
republík Doneckej a Luhanskej žia-
da Putin demilitarizáciu Ukrajiny 

a zrieknutie sa členstva v EÚ 
a NATO. Ukrajina sa nemôže jed-
noducho podriadiť a pristúpiť na 
Putinove požiadavky.

Ako veriaci sa však aj na túto  
situáciu pozeráme s nádejou, že 
Boh s tým môže mať svoj plán, kto-
rému my teraz nemusíme rozu-
mieť. Myslím, že nás týmto Boh po-
zýva k pokániu. Vnímam to záro-
veň tak, že Boh skúša silu našej 
viery.

 
Pre veriacich je možno jedno- 
duchšie vysvetliť si vojnu ako 
skúšku viery. V diskusiách s ne-
veriacimi sa však stretávam 
s tým, že im vojna iba potvrdzu-
je, že Boh neexistuje. Ak by exis-
toval, tak by podľa nich tomuto  
teroru zabránil. Boh pre nich 
buď neexistuje, alebo je zlý. Čo by 
ste im odpovedali?

Myslím, že najkrajším príkla-
dom pre kresťanov je ukrižovaný 
Kristus. Pri pohľade na kríž sa nám 
natíska otázka, prečo nezostúpiš 

a neukážeš tak všetkým svoju silu. 
Boh však nikdy neodpovedá na silu 
silou. Volí si cestu lásky, cestu krí-
ža. Ak si otvoríme Starý zákon, čí-
tame príbehy samých vojen. Boh to 
dopúšťa, ale vždy ostáva ľuďom  
nablízku.

Obraz starozákonného Boha 
sa však mnohým, nielen ateistom, 
nepáči. Chcú Boha, ktorý je láska. 
A ak sa dve jeho deti idú biť, on ich 
predsa rozdelí, veď má na to moc…

Ak by sme mohli vidieť všetko  
z Božej perspektívy, mali by sme na 
to úplne iný pohľad. Boh vidí všet-
ky naše rozhodnutia aj ich dôsled-
ky pre našu budúcnosť. Vie, aké 
rozhodnutie by bolo pre nás naj-
lepšie, ale nikdy nás nenúti ho 
spraviť. Základom jeho lásky je to, 
že nám dal slobodnú vôľu. Každý 
človek má moc rozhodnúť sa konať 
dobro alebo zlo. Vyčítať Bohu, pre-
čo dovolil ľuďom konať zlo, je vlast-
ne vzpieraním sa voči najväčšiemu 
daru, ktorý nám Boh dal, a ním je 
sloboda.

Fo
to

: B
. S

oy
ka



5–6/202210

Na ktorých hraničných priecho-
doch ste pôsobili a na aký dlhý 
čas? 

Zuzana: My s Marošom sme sa 
prihlásili do služby cez Maltézskych 
rytierov na hraničnom priechode 
vo Vyšnom Nemeckom. Pracovali 
sme dve 12-hodinové zmeny.

Lucia: Ja som bola na hranici  
spolu asi 10 dní, celkovo na troch 
miestach. Cez Červený kríž som pô-
sobila vo Vyšnom Nemeckom, v 
hotspote v Michalovciach a ako eR-
kári sme pomáhali aj v Jenkovciach 
neďaleko Vyšného Nemeckého. 
Miestny kňaz tu ponúkol faru na 
ubytovanie pre utečencov, ktorí tu 
ostávali na pár nocí, kým sa im po-
darilo pokračovať ďalej.

 
O akú konkrétnu formu pomo-
ci utečencom išlo? Čo ste mali na 
starosti? 

Maroš: V rámci Maltézskej po-
moci sme mali na starosti ľudí, ktorí 
chceli ostať na Slovensku. Pomáhali 
sme im s koordináciou dopravy 
a ubytovania. Boli sme pre utečen-
cov prvým kontaktom hneď, ako 
prekročili hranicu, a preto bolo veľ-
mi dôležité poskytnúť im upokoju-
júci kontakt.

Lucia: V službe pre Červený kríž 
išlo najmä o poskytovanie zdravot-
nej starostlivosti. Okrem nás však 
na hranici pôsobili aj záchranári.  

Také masové úteky matiek  
s deťmi, ako vidíme na Ukra-
jine, som nezažil ani v Južnom 
Sudáne

Čiže okrem prvej pomoci sme sa 
starali prevažne o matky s deťmi vo 
vyhrievaných stanoch.

 
Aké skupiny utečencov prichá-
dzali na hranicu?

Maroš: Vo veľkej väčšine,  
90 – 95 % matky s deťmi. Okrem 
nich potom najmä seniori.

Lucia: Ja som vnímala najmä 
veľmi veľké počty prichádzajúcich 
detí. Keď som ich videla prichádzať 
s malými kufríkmi, uvedomila som 
si, že táto vojna je vojnou proti de-
ťom. A doteraz nerozumiem, ako sa 
môže niečo také v súčasnosti diať. 
Neviem, či sme niekedy v histórii  
boli svedkom toho, že by prevažnú  
väčšinu utečencov tvorili matky 
s deťmi.

 
Na hranicu často prichádzali aj 
seniori či ľudia, ktorí si vyžado-
vali zdravotnú starostlivosť. Ako 
sa tam o nich postarali?

Lucia: Myslím, že toto je veľmi  
dobrá otázka, pretože si často ne-
uvedomujeme, na čo všetko je po-
trebné na hranici myslieť. Naprí-
klad si pamätám, že kolegovia z Čer-
veného kríža riešili skupinu 20 ľudí 
na vozíku, o ktorých sa bolo treba 
postarať. Už len to, ako ich naložiť 
do bariérového autobusu, kde nie je 
jedno, ako človeka preložíte, ucho-
píte. Je tam skutočne veľa nepredví-

Až do tohto roka sme o realite vojny počuli najmä na hodinách 
dejepisu, zo správ či z dobrodružných filmov. Teraz jej však 
čelíme priamo za našimi hranicami a jej následky pociťujeme 
i u nás. O situácii na hraničnom priechode nám porozprávali traja 
spolupracovníci Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (eRko) – 
manželia Zuzana a Maroš Čaučíkovci a Lucia Molnárová.

Mária Kostyálová

Od prvej chvíle 
na hranici som 
vnímala, že tu nie 
sme „my Slováci“, 
ktorí pomáhame 
„im Ukrajincom“, 
ale sme tu „my 
ľudia“, ktorí si 
pomáhame  
a zasadzujeme  
sa za pokoj.

SVET OKOLO NÁS
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dateľných situácií vyžadujúcich si 
kompetentné premýšľanie. 
 
Pamätáte si na príbehy utečen-
cov, ktoré vás najviac zasiahli? 

Lucia: Pre mňa bola služba na  
hranici plná príbehov, ktoré vo  
mne doznievajú dodnes. Spomí-
nam si napríklad na pána Vasiľa  
z Ukrajiny, ktorý slúžil ako dobro- 
voľník v hotspote v Michalov-
ciach. Bolo pre mňa inšpiratívne 
sledovať, s akou vľúdnosťou pristu-
poval k ľuďom. Uvedomila som si – 
že tu nie sme „my Slováci“, ktorí  
pomáhame „im Ukrajincom“, ale 
sme tu „my ľudia“, ktorí si pomáha-
me a zasadzujeme sa za pokoj.

Zuzana: Pamätám si na príbeh  
zronenej matky s dvomi deťmi, 
ktorá vravela, že nechala rodičov  
v kryte, lebo nevládali odísť, 
a manžel musel ostať bojovať. 
Trápila sa, či urobila dobré roz-
hodnutie. Na druhej strane je veľ-
mi pekné vidieť, ako tie príbehy 
pokračujú. Napríklad táto pani sa 
dostala do rodiny, v ktorej jej de-
ti našli akoby nových starých ro-
dičov.

 
V akom rozpoložení utečenci 
prichádzali? Najmä ak zohľad-

níme traumatické životné okol-
nosti, ktorými si prešli.

Maroš: Bolo to rôzne, ale väčši-
nou boli veľmi statoční. Videli sme 
to najmä na matkách, ktoré chce-
li byť silné kvôli svojim deťom. No 
akonáhle sme sa viac pýtali, videli 
sme aj slzy v očiach.

 
Celkovo sa hovorí až o počte  
pol milióna utečencov, ktorí 
by mohli prísť na naše územie. 
Myslíte si, že to ako Slovensko 
zvládneme?

Zuzana: Keby som si pred dvo-
mi rokmi položila otázku, či zvlád-
neme pandémiu, tak by som si 
skôr povedala, že nie. Pán Boh mô-
že otvoriť cesty, ktoré si teraz mož-
no ani nevieme predstaviť. Chcela 
by som pozvať všetkých, aby si zažili 
pomoc utečencom a dokázali v nich 
vidieť človeka, ktorý u nás hľadá 
útočisko. Páčili sa mi slová z jednej 
kázne, v ktorej kňaz povedal, že na 
konci života nebude dôležité to, aká 
bola v marci 2022 geopolitická situ-
ácia a kto mal viac pravdy, ale to, čo 
som v marci 2022 robil ja. A na to si 
chcem vedieť odpovedať.

 
Ako zakladateľ a dlhoročný ria-
diteľ programu Dobrá novina  

ste navštívili mnoho rozvojo-
vých krajín. Bola pre vás táto 
skúsenosť v niečom iná ako tie 
predošlé? 

Maroš: Ja som mal možnosť ve-
ľa cestovať v subsaharskej Afrike, 
no žiadna služba sa s týmto nedá 
porovnať. Možno najbližšie k dlho-
dobej humanitárnej kríze mala si-
tuácia v Južnom Sudáne, kde som 
bol aj počas občianskej vojny.

Keď sme tam prišli, riešili sme, 
ako krajine pomôcť postaviť sa 
opäť na nohy. Ale to sa všetko rieši-
lo na mieste. Nikdy som tam však 
nezažil niečo takéto, ako sme spo-
mínali. Tu utekajú matky s deťmi 
v obrovských počtoch do okolitých 
krajín. Ľudia boli na úteku aj tam, 
ale väčšinou to boli celé rodiny.

 
V súčasnosti sa dosť vzmáha  
vlna nenávisti voči všetkému, 
čo je ruské. Stretli ste sa s ne-
návisťou voči Rusom aj medzi 
Ukrajincami? 

Zuzana: Jediné, s čím sme sa 
stretli, bola otázka: Prečo nás na-
padli naši bratia? Rusko vníma-
jú ako bratský národ. Podobne by 
sme reagovali aj my, keby nás na-
padli Česi. Tiež by sme nechápavo 
krútili hlavami.
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Čo viete dnes povedať o rodine, 
ktorú ste prijali?

Máme u nás mamu s dvomi deť-
mi, chlapcom a dievčatkom. Doma 
nechali otca. Je to veľmi bolestné  
vidieť, ako vojna rozdelila rodiny.  
Chlapec, hoci len 14-ročný, vážny 
a zodpovedný, vo všetkom nápo-
mocný mame, akoby prebral v mno-
hom rolu otca.

Sú veľmi statoční. Často si kla-
dieme otázku, ako by sme toto všet-
ko zvládali my, keby sme boli na ich 
mieste.

 
Ako ste na seba zareagovali, keď 
ste sa prvýkrát stretli?

Povedala by som, že úplne nor-
málne, pozdravili sme sa, povedali 
sme si, ako sa voláme, ukázala som 
im izby a nechali sme ich oddycho-
vať. Boli veľmi vyčerpaní po šesť-
dňovej ceste autom. Pani šoféro-
vala 15 hodín denne, pretože zvoli-
li trasu cez Rumunsko a Maďarsko, 
aby nemuseli riskovať cestu cez ce-
lú Ukrajinu.

 
Ako sa posunul váš vzťah k nim 
od ich príchodu?

Prvé dni sme cítili, že si musia 
hlavne oddýchnuť. Nič sme sa ich 
nepýtali, len sme počúvali. Snažili 
sme sa vnímať medzi riadkami ich 
potreby. Deti sa po pár dňoch osme-
lili a spriatelili, hrajú sa, akoby sa 
poznali už roky. 

Ubytovali rodinu z Ukrajiny: 
Nie sú pre nás cudzí, sú akoby 
naši noví príbuzní

Pani nám po pár dňoch priniesla  
plný hrniec pravého ukrajinského  
boršču, my sme ich zase pozvali  
v nedeľu na obed. Takmer každý 
deň tu niečo koluje od nich k nám 
a naopak. Večer si len vrátime hrn-
ce, taniere a niekedy aj deti. (úsmev)

 
Ako trávia vaši noví hostia kaž-
dodenný čas?

Prvé dni si vybavovali všet-
ky potrebné doklady, neskôr sa de-
ti už pripájali na online vyučovanie 
z ich domovských škôl. U nás v de-
dine vznikol krúžok keramiky pre 
deti z Ukrajiny, na to sa každý týž-
deň veľmi tešia. Pre chlapca sa nám 
podaril vybaviť tréning volejbalu,  
bude tam chodiť dokonca trikrát 
do týždňa. Všade, kde sa opýtame, 
sú ľudia veľmi ochotní a nápomoc-
ní. A potom trávime čas aj spolu, 
hlavne na záhrade, je to veľmi pri-
rodzené. 

 
Ako znášajú to, že nemajú pri se-
be manžela a otca?

Nehovoria o tom pred nami, ale 
sú často v spojení, telefonujú si po-
čas dňa, aj každý deň pred spaním. 
Ich otec stále trávi noci u nich v do-
me v pivnici aj s ďalšími mužmi 
z rodiny.

Pri jednej príležitosti, keď chla-
pec pomáhal Davidovi s niečím na 
záhrade, sa mu zdôveril, že on nech-
cel z Ukrajiny v žiadnom prípade 

Dom rodiny Sládečkovcov v Limbachu má odnedávna o troch 
obyvateľov naviac. K manželom so štyrmi deťmi sa prisťahovala 
ukrajinská matka so synom a dcérou. Rodina tu našla útočisko po 
takmer týždňovej ceste. Eva a David Sládečkovci sa o nich starajú 
ako o vlastných príbuzných, pripravili im zázemie, pomáhajú im, 
s čím vedia. A do pomoci zapájajú aj svoje deti.

Ján Heriban

Pani šoférovala 
15 hodín denne, 
pretože zvolili 
trasu cez 
Rumunsko 
a Maďarsko, aby 
nemuseli riskovať 
cestu cez celú 
Ukrajinu.

SVET OKOLO NÁS
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odísť, ale poslúchol otca, ktorý na 
tom trval. David mu povedal, že na 
mieste jeho otca by tiež urobil všet-
ko pre to, aby jeho najbližší boli 
v bezpečí. Chlapec odpovedal, že to-
mu rozumie, ale je preňho ťažké byť 
v bezpečí, keď vidí, čo sa deje v jeho 
krajine. Sám na vlastnej koži zažil  
ťažké boje a bombardovanie v ich 
meste, dva týždne sa ukrývali  
v pivnici.

 
Vidno na nich len únavu, bolesť 
a smútok, čo je pochopiteľné, ale-
bo dokážu mať aj úsmev na tvári 
a nádej do budúcna?

Pri jednom z prvých stretnu-
tí som bola svedkom situácie, keď 
sa dievčatko horko rozplakalo, že 
jej mama nestihla zbaliť gymnastic-
ký dres. Videla som takú istú ma-
mu, ako som ja, ktorej sa lámal hlas, 
keď dcérku utešovala, že na to nao-
zaj nebol čas. Ešte v ten deň sme zo-
hnali niekoľko dresov a dokonca  
prišla ponuka tréningov gymnasti-
ky. Keď som im to prišla povedať, vi-
dela som prvýkrát, ako sa toto diev-
čatko smeje a výska od radosti. 

Vďaka takýmto malým „zázrakom“ 
je ich radosť aj našou radosťou.

 
Spýtam sa aj vašich detí. Čo  
hovoríte na to, že sa vaši rodičia  
rozhodli prijať rodinu z Ukra-
jiny?

Elen, 12 rokov: Naši rodičia sa nás 
od začiatku otvorene pýtali. Toto 
rozhodnutie sme robili spolu ako 
rodina. My deti sme boli jednohlas-
ne za.

Soňa, 10 rokov: Od začiatku 
som veľmi chcela, aby k nám nie-
kto z Ukrajiny prišiel. Tajne som dú-
fala, že si nájdem nových kamará-
tov. Vedela som, že máme v dome 
pre nich miesto a že o toto miesto 
sa môžeme podeliť. Som rada, že 
k nám prišli. Už nie sú pre nás cu-
dzí, sú to naši kamaráti a voláme ich 
(medzi nami) „naši noví príbuzní“.

Evička, 7 rokov: Tešila som sa 
a veľmi som dúfala, že k nám prídu 
dobrí ľudia a nejaké deti v mojom 
veku, aby sme sa mohli skamarátiť.

 
Ako sa vám podarilo s nimi zblí-
žiť? 

Soňa: Dievča je približne v mojom 
veku. Trvalo to pár dní, kým sme 
sa osmelili a začali sme sa spolu  
hrať. Najprv na záhrade a neskôr 
aj u nás doma. Keď sme videli, že 
im niečo chýba, priniesli sme im 
to z našich vecí, napríklad gym-
nastický dres. Videli sme, že to 
dievča rado kreslí, tak sme mu  
dali taký kufrík s farbičkami a pa-
piere. 

Potom som urobila piknik na 
záhrade, ona ten kufrík priniesla 
a spolu sme si kreslili. Okrem toho 
sme išli v prvých dňoch do kaviar-
ne u nás v dedine, kde bola zbier-
ka pre ľudí z Ukrajiny. Tam sme sa 
začali rozprávať ukrajinsko-slo-
vensko-anglicky.

Evička: Chvíľu sme ich muse-
li nechať na pokoji, aby si oddých-
li, ale potom sme ich zavolali vy-
brať si od nás hračky. Vtedy sme sa 
skamarátili. 

Soňa: Áno, máme dokonca dve 
nové kamarátky, lebo veľmi blízko 
od nás prišlo do jednej rodiny ešte  
jedno dievča s mamou a je to ka-
marátka tejto našej Mirky.
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Zľava: Elen, Soňa, Kira (UA) , Eva, Mirka (UA), Sára
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S príchodom ukrajinských utečen-
cov sa mnohé slovenské školy mu-
seli pripraviť aj na príliv nových 
detí, ktoré bolo potrebné integro-
vať. Vaša škola prijala doteraz pät-
násť detí. Ako ste sa s nečakanou 
situáciou vysporiadali?

Hneď, ako k nám dorazila ute-
čenecká vlna, rodičia našich detí au-
tomaticky ponúkli niektorým ukra-
jinským rodinám pomoc. Keďže sme 
o tom vedeli, čakali sme otázky, čo 
s tým urobíme my, ako zareagujeme. 
Do toho nám prišli prázdniny, takže 
sme mali čas sa na túto situáciu as-
poň nejako pripraviť. 

Sledovali sme aj odporúčania mi-
nisterstva, ktoré radilo integrovať de-
ti priamo do tried. My sme sa však 
nakoniec rozhodli vytvoriť deťom 
vlastnú triedu, keďže to sme vníma-
li ako najbezpečnejšie riešenie pre 
nich. Nevedeli sme, čo všetko majú 
za sebou, a zaradiť ich priamo do trie-
dy medzi slovenské deti sme v tom 
momente nepovažovali za najspráv-
nejšie. Radili sme sa o tom aj s naši-
mi spriatelenými školami, ktoré už 
toto riešili týždeň pred nami. Od nich 
sme mali aj stručné know – how, ako 
na to.

 
Takže ste otvorili jednotriedku?

Áno. Vytvorili sme zónovanú 
triedu a máme tam deti od sedem do 
štrnásť rokov. 

Riaditeľ základnej školy: 
Pokiaľ ide o ukrajinských 
žiakov, varíme z vody. Od štátu 
budeme potrebovať stratégiu 

Ako vyzeral váš prvý kontakt s ro-
dinami týchto detí? 

Prvý krok bol, že sme si dohodli 
spoločné stretnutie s danými rodina-
mi a rodičmi, ktorí týmto ľuďom po-
dali pomocnú ruku. Pre nás sú to tí 
najbližší spojenci a spolupráca s nimi 
je v tejto situácii veľmi dôležitá, keďže 
sa z nich stali tútori týchto rodín.

Čo sa týka dojmov. Samozrejme, 
že na tvárach príslušníkov tých rodín 
bolo vidieť strach. Snažili sme sa im 
ukázať školu a predstaviť im všetko, 
aby sa cítili istejšie. Môj subjektívny  
pocit však bol, že ak je niekto niekde,  
kde nechce byť, tak sa ťažko bude tvá-
riť nadšene. Tí ľudia boli vďační,  
ale je to iné, ako keď prichádzajú tí, 
ktorí sa tešia na danú školu. Bolo tam 
teda cítiť napätie i smútok.

 
Je asi rozdiel v intenzite prežívania 
tejto situácie u tých, ktorí prišli re-
latívne z pokojných oblastí, a tých, 
ktorí prišli priamo z východnej 
Ukrajiny, kde už dnes prebiehajú 
tvrdé boje. Odkiaľ pochádzajú va-
še rodiny?

Je to rôzne. Väčšinu detí máme  
z Kyjeva a jeho okolia. Ďalej máme 
deti z Odesy, ale aj z toho nešťastného 
Mariupoľu. Odtiaľ pochádza aj jedna 
ukrajinská mamička, ktorú sme pri-
jali za vychovávateľku. Prišla sem aj 
so svojou mamou. Smutné na tom 
je, že oni už utekali druhýkrát. Prvý 

Utečenecké deti z Kyjeva, Odesy či Mariupoľu prijali aj na Základnej 
škole Narnia v Banskej Bystrici. „Je to prvá pomoc, ale vôbec 
netušíme, čo bude ďalej,“ prezrádza riaditeľ Marek Golian, ktorý 
podobne ako jeho kolegovia na iných školách, dúfa v efektívnu 
pomoc zo strany štátu. Tá by sa mala momentálne zamerať hlavne 
na riešenie ubúdajúcich kapacít.

Veronika Rendeková

Naše deti majú  
z toho radosť, 
predbiehajú
sa v pomoci, 
chcú sa o svojich 
ukrajinských
spolužiakov starať, 
ako sa len dá.

SVET OKOLO NÁS
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raz z Donecka v roku 2014, a teraz. 
V prvý deň, keď vypukla vojna, sa zo-
brali a utekali preč. Nečakali na nič, 
keďže už mali skúsenosť z minulos-
ti. Spomínali však, že ich známi s od-
chodom otáľali, chceli počkať, veri-
li, že to prestane. Dnes o nich nič ne-
vedia, netušia, či žijú alebo nie. Je to 
desivé.

 
Prejavujú sa u deti týchto rodín ne-
jaké posttraumatické reakcie?

V škole zatiaľ veľké náznaky ne-
registrujeme, ale z rozprávania nie-
ktorých slovenských rodičov vieme, 
že tam nejaké traumatické zážitky sú. 
Deti sa napríklad boli prejsť a keď vi-
deli jednu rozbitú výrobnú halu, tak 
si to vysvetlili tak, že ju niekto mu-
sel bombardovať. Stalo sa nám tiež, 
že deti mali strach, keď začuli prelie-
tavať zdravotnícky vrtuľník. Je veľ-
mi citlivé sa vôbec na to pýtať. My to 
nerobíme, snažíme sa byť čo najviac 
taktní, aby sme nechcene nespustili 
nejakú nepríjemnú reakciu. 
 
Neznemožňuje im práve spoloč-
ný pobyt v jednej triede to, aby na 
všetky tie zlé veci až tak nemys-
leli? Hlavne staršie deti sa môžu 
o vojne rozprávať viac a intenzív-
nejšie, ako keby boli zaradené do 
bežných tried.

Nemáme ten pocit. Deti žijú skôr 
školou. Tým starším pokračuje onli-
ne vyučovanie na ich ukrajinských 
školách. A potom, my ich nechceme  
stále držať len samých. Po prvom 
týždni sme hlavne starších začali  
dávať do tried podľa veku napríklad 
na angličtinu, alebo telesnú či výtvar-
nú výchovu. A od posledného týždňa  
sme začali aj menších začleňovať do 
školských klubov. Môžu tam chodiť 
a hrať sa s ostatnými deťmi. Naše de-
ti majú z toho radosť, predbiehajú sa 
v pomoci, chcú sa o svojich ukrajin-
ských spolužiakov starať, ako sa len 
dá. Začína to teda fungovať tak rodin-
ne. Naším cieľom od začiatku bolo, 

aby sa ukrajinské deti hlavne začali 
cítiť dobre a v bezpečí.

 
Hovoríte, že slovenské deti prija-
li nových spolužiakov pozitívne. 
Ako ste ich pripravili na ich prí-
chod?

Keď vypukla vojna, spravili sme 
spoločné stretnutie pre všetkých žia-
kov. Deti boli vystrašené, prichádza-
li s otázkami. Snažili sme sa ich upo-
kojiť a vysvetliť im celú situáciu. Bolo 
dôležité, aby sme aj my učitelia po-
stupovali jednotne, pretože aj pre nás 
to bolo emocionálne náročné. 

So žiakmi sme sa o situácii roz-
právali napríklad aj na hodinách de-
jepisu či občianskej výchovy. A vša-
de sme deťom prízvukovali, že potre-
bujeme pomáhať. Začali sme robiť 
zbierku potrieb a deti sme zapájali  
aj dobrovoľnícky. Naša škola začala  
pomocou žiť od prvého dňa vojny.

Keď sme už vedeli, že prijmeme 
ukrajinské deti do našej školy, bola  
to akoby ďalšia konkrétna pomoc. 
Rodičov aj deti sme o tom informova-
li. Naši žiaci sa potom spontánne pus-
tili do prípravy triedy, ktorú vyzdobili 
a napísali novým spolužiakom aj rôz-
ne pozdravy v azbuke. Zároveň sme 
sa snažili ich nadšenie držať pod kon-
trolou, aby sa z ukrajinskej triedy ne-
stal výklad, do ktorého by sa chodi-
li pozerať. Doteraz sme však nič vyru-
šujúce nezaznamenali.

 
Z fázy prvej pomoci sa onedlho bu-
deme musieť preladiť na tú dlho-
dobú a plánovanú. Premýšľali ste 
už, čo budete robiť ďalej, ak bude 
vojna pokračovať?

V tomto vidím veľký problém. 
O štúdium na našej škole je totiž veľ-
ký záujem a už teraz máme triedy pl-
né. Na naše triedy máme dokonca po-
radovníky. To je niečo, čo musíme ko-
ordinovať s mestom. Určite si to však 
bude vyžadovať aj nejaký plán na ce-
loštátnej úrovni, keďže takýto prob-
lém majú mnohé školy na Slovensku. 

My sme o tom otvorene komunikova-
li aj s týmito rodinami.

Nateraz sme nastavení do konca  
školského roku a uvidíme, čo bude 
ďalej. Možno sa nám podarí zaradiť 
ešte dvoch, troch žiakov. Chcem však 
veriť, že sa vojna skončí a štát nám 
nejako pomôže túto situáciu riešiť. Je 
v tom mnoho logistických problémov 
a od mesta a štátu budeme potrebo-
vať nejakú stratégiu.

 
Ako v tomto zmysle vnímate pri-
sľúbenú pomoc v podobe finanč-
ného príspevku od ministerstva 
školstva?

Budeme s tým určite počítať. 
Je to taká injekcia na začiatok, ne-
vyrieši to však kapacitný problém. 
Situáciu preto treba riešiť komplex-
ne. Nateraz môžem povedať, že sa nič 
nedá predvídať. Mnohé rodiny by sa 
radi vrátili späť, akonáhle sa to bude 
dať. Nevieme teda, koľkí by tu zostali 
a dokedy bude celá táto situácia trvať.

 
Čo je pre vás osobne v tejto situácii 
najťažšie?

To, že v tom všetkom hľadáte ne-
jaký systém a nemáte nič overené. 
Robíte však všetko preto, aby ste po-
mohli. A potom z takej ľudskej strán-
ky, keď sa pozriete na tých ľudí a uve-
domíte si, čo všetko majú za sebou, 
že nič nemajú. Alebo vám povedia, 
že sa vrátia domov do Charkova, a vy 
zo správ viete, ako to tam po bombar-
dovaní vyzerá. Tak si len v duchu po-
myslíte, kam sa tam môžu vrátiť.

Dôležité v tom všetkom je však 
dobre sa nastaviť. Mňa niekedy mr-
zí, že my Slováci vieme všetko ofrflať 
a tiež mám občas obavy, aby sme sa 
tým, ako pomáhame, nezačali chvá-
liť. Nemalo by to byť o tom. Ak chce-
me naozaj pomáhať, tak by sme to 
mali robiť úprimne a nehľadať za tým 
nejaký prospech. Aby sa nestalo, že 
začneme merať úroveň škôl podľa  
toho, koľkým ľuďom sme pomohli. 
O tom to nie je.
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V piatej kapitole s názvom Niektoré 
línie smerovania a činnosti pápež 
František dáva konkrétne návo-
dy na usmernenie ľudskej činnos-
ti v rozvíjaní integrálnej ekoló-
gie. Vzájomná závislosť nás za-
väzuje, aby sme mysleli na jeden 
svet, na jeden spoločný projekt. 
Potrebujeme dosiahnuť svetový 
konsenzus, napríklad udržateľného 
poľnohospodárstva, k rozvoju ob-
noviteľných a neznečisťujúcich fo-
riem energie, k presadeniu adek-
vátnej správy vodných a lesných 
zdrojov, k zabezpečeniu pitnej vo-
dy pre všetkých. Fosílne palivá mu-
sia byť nahradené. Verejné výzvy 
k tomu sa pomaly premietajú do 
politiky a priemyslu. Svetové poli-
tické samity (Rio de Janeiro 1992, 
2012) nedosiahli významné doho-
dy o životnom prostredí, najmä 
nie pre najviac znečisťujúce kraji-
ny. Stratégia kúpy a predaja emis-
ných kvót je málo účinná na zníže-
nie emisií. Pre chudobné krajiny je 
prioritou vykorenenie biedy a so-
ciálneho rozvoja krajiny. Niektorí 
privilegovaní tam majú príliš veľ-
kú spotrebu. Menej znečisťujú-
ce formy energie potrebujú budo-
vať s podporou rozvinutých krajín. 
Potrebné sú svetové účinné regu-
lačné rámce ukladajúce povinnos-
ti a zabraňujúce nežiaducej činnos-
ti, akou je umiestňovanie vysoko 

Peter Volek

Ekológia v encyklike pápeža 
Františka Laudato si’ 
Tretia časť

znečisťujúceho priemyslu a odpadu 
v iných krajinách. Aj oceány potre-
bujú lepšiu ochranu. Každý štát má 
úlohu na vlastnom území pláno-
vať, koordinovať, strážiť a sankcio-
novať pomocou práva. Politika má 
zabrániť zlým praktikám a podpo-
rovať dobré. Krátkodobé budovanie 
moci ovplyvnené voľbami brzdí za-
členenie ekologickej agendy do ve-
rejnej agendy vlády. Prospešnejšie 
je zameranie sa na spoločné dobro 
z dlhodobého hľadiska. Niekde sa 
rozvíjajú iniciatívy využívajúce ob-
noviteľné energie. Spoločnosť po-
mocou mimovládnych organizá-
cií musí donútiť vlády, aby vyvinuli 
prísnejšie normy, postupy a kon-
troly v oblasti ekológie. Vhodné 
je presadzovať formy energetické-
ho šetrenia v oblasti výroby, do-
pravy, budov a poľnohospodárstva. 
Štúdium vplyvu na životné pros-
tredie má stáť na začiatku každé-
ho projektu a treba skúmať, či ve-
die k integrálnemu rozvoju. Zásada 
obozretnosti má chrániť tých naj-
slabších. Zisk nemôže byť jediným 
kritériom akceptácie. Politika sa 
nemá podriaďovať ekonomike, ale 
obe majú slúžiť životu, zvlášť ľud-
skému životu. Finančná kríza v ro-
koch 2007-2008 bola príležitosťou 
na rozvoj novej ekonomiky, ale ne-
prišlo k prehodnoteniu zastaraných 
kritérií, ktoré naďalej vládnu svetu. 

Celá príroda 
nesie v sebe 
trojičnú stopu.

ENCYKLIKA

Pápež František svoju prvú sociálnu encykliku Laudato si’ o starostlivosti o náš spoločný domov venoval 
ochrane stvorenia. Skladá sa z úvodu a šiestich kapitol. Začal ju slovami piesne sv. Františka Assiského, 
v ktorej chváli sestru a matku zem za krásne plody a pestrofarebné kvety a trávu. Človek ju snahou 
o ovládanie drancuje a ničí. Pápež František v tejto encyklike dáva návod, ako sa venovať ochrane 
stvorenia.
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Nadprodukcia niektorých tovarov 
(napr. textilu) má nežiaduci vplyv 
na životné prostredie. Málo sa pod-
poruje diverzifikácia priemyslu, 
rozvoj malých a stredných podni-
kov. Trh nedokáže primerane chrá-
niť životné prostredie. Lepší rozvoj 
produkcie môže menej podporo-
vať spotrebu a viac riešiť naliehavé 
problémy ľudstva aj pomocou reku-
perácie či recyklácie. Vo vyspelých 
krajinách má ísť o menšiu spotre-
bu energie, spomalenie rastu. Treba 
nanovo definovať pokrok. Väčšina 
obyvateľov sveta je veriaca. To by 
malo viesť náboženstvá k dialógu 
v starostlivosti o prírodu a chudob-
ných. Potrebný je aj dialóg medzi 
ekologickými hnutiami.

V poslednej, šiestej kapitole 
Výchova a ekologická spiritualita sa 
pápež František zamýšľa nad potre-
bou ekologickej výchovy a spiritua-
lity. Čím viac je srdce človeka prázd-
ne, tým viac konzumuje. Človek 
je však otvorený pre pravdu, dob-
ro a krásu. Zmena životného štý-
lu môže vytvárať nátlak na tých, čo 

majú politickú, ekonomickú a soci-
álnu moc, napríklad zmenou naku-
povania. Charta zeme vyzýva k úcte 
k životu. Prekonanie seba umožňu-
je starostlivosť o druhých aj o život-
né prostredie. Mnohí mladí majú 
ekologickú citlivosť, ale nedokážu 
sa zriekať spotreby. Moderná ekolo-
gická výchova vedie k obnoveniu  
rovnováhy so sebou samým, 
s druhými, so živými bytosťami 
a s Bohom. Jedine upevňovanie 
cností umožňuje ekologickú anga- 
žovanosť, čo sa prejavuje napríklad 
v triedení odpadkov, menšom na-
kupovaní obalov, znížení spotreby 
vody, využívaní verejnej dopravy.  
Ústredné miesto v tejto výchove  
má rodina, potom škola, katechéza. 
Potrebná je ekologická konverzia 
podľa vzoru sv. Františka z Assisi, 
ktorá má byť aj komunitná. To sa  
prejavuje vo vďačnosti, nezišt-
nosti, bratstve so stvorením, raste 
v striedmosti. Tiež v radosti,  
pokore, pokoji, v malej ceste lásky 
i v sociálnej láske, v kontemplácii 
Boha v prírode a v druhom človeku, 

v kráse. Prameňom našej motivá- 
cie v starostlivosti o prírodu je 
Eucharistia a slávenie nedele ako 
dňa odpočinku. Celá príroda nesie  
v sebe trojičnú stopu. Svet stvorený  
podľa božského modelu je osnovou 
vzťahov, čo je aj kľúčom realizácie 
človeka. Človek tým viac rastie, čím 
viac nadväzuje vzťahy s Bohom,  
s druhými i so všetkými stvorenia-
mi. Prijíma tak do seba trojičný  
dynamizmus, ktorý vložil Boh do 
stvorenia na jeho počiatku. Mária, 
ktorá sa starala o Ježiša, sa stará  
o tento svet. Môžeme ju prosiť,  
aby nám pomáhala hľadieť na svet 
múdrejšími očami. Aj svätý Jozef,  
patrón Cirkvi, nás môže učiť sta-
rostlivosti a ochrane sveta.

Kráčajme po tejto zemi so všet-
kými stvoreniami a hľadajme Boha. 
V očakávaní nového Jeruzalema sa 
zjednocujeme v starostlivosti o do-
mov, ktorý nám bol zverený. Na zá-
ver pápež prináša dve modlitby 
v starostlivosti o svet, jednu pre ve-
riacich v jedného Boha a druhú pre 
kresťanov.
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HNUTIE FOKOLÁRE – ETAPY CHARIZMY

Chiara Lubichová bola zakladateľka a prvá prezidentka Hnutia foko-
láre, ako aj plodná autorka. Pri stom výročí jej narodenia (1920) si 
prejdeme niektorými dôležitými etapami Chiarinho života.

Postava Márie má
v hnutí dôležitú 
úlohu. Prvoradým
záväzkom členov, 
vyjadreným  
v Stanovách (čl. 2), 
je žiť ako Mária,
„byť jej sprítom-
nením na zemi 
a akoby jej 
pokračovaním“.

2020
1920

Alba Sgarigliová

Roky 1994 – 1996

Vyznamenania a ocenenia. Vznik 
Politického hnutia za jednotu 
 
Mariánsky profil Cirkvi

 
Po dvojročnej prestávke z dôvo-
dov fyzického a duševného zdravia 
Chiara v januári 1994 opäť začala ve-
rejný život celosvetovým telefonic-
kým spojením s názvom Byť v rados-
ti. Osobné a kolektívne povzbude-
nie, ktoré pozýva k „obratu“, novej 
etape, tou po dlhom období „ti-
cha“ treba prejsť spoločne. Ako rie-
ka, ktorú nemožno zahatať, nasle-
dujú mnohé záväzky, vyznamenania 
a ocenenia.

V Tridente, v prvý deň roku 1995 
venovaného mieru, Chiara dostane 
pozvanie hovoriť na tému Žena tvor-
kyňa mieru. Vyzdvihuje niektoré cha-
rakteristiky ženskej identity – ako 
je konkrétnosť a obetavosť – a tvrdí, 
že žena môže nájsť svoju realizáciu 
v Kristovi a svoj vzor v Márii.

Posledný februárový týždeň sa 
v Istanbule stretáva s patriarchom 
Bartolomejom. Daruje jej byzant-
ský kríž, znak ekumenického dia-
lógu, ktorý sa začal najprv s pat-
riarchom Athenagorom a násled-
ne s Dimitriom. V marci nečakane 
prichádza ocenenie Uelci Autor ro-
ka, z ktorého má Chiara veľkú ra-
dosť. Chiara vyjadrí svoje prekva-
penie: „Nikdy som nenapísala žiad-
nu knihu, aj keď viaceré nesú moje 
meno ako autorky.“ Uznanie má 
však svoje opodstatnenie vzhľadom 
na značnú tvorbu a šírenie jej spi-
sov preložených do tridsiatich ja-
zykov, ktoré vyšli v mnohých vyda-

niach. Spomeňme aspoň útlu knihu 
Meditácie, ktorá vyšla v dvadsiatich 
deviatich vydaniach!

V tom istom roku mestečko 
Rocca di Papa v blízkosti Ríma ude-
lí Chiare Lubichovej čestné občian-
stvo. Pri preberaní vyznamenania 
Chiara prechádza etapami vzniku 
Centra Hnutia fokoláre, ktoré síd-
li v tomto krásnom meste v oblasti 
Castelli Romani, „známom už po ce-
lom svete vďaka rozšíreniu hnutia vo 
svete“. (8. apríla 1995)

Rok 1995 je symbolickou etapou 
aj pre medzináboženský dialóg: oli-
vová ratolesť z jeruzalemských kop-
cov je presadená do záhrady pred 
Centrom hnutia. Chiare ju daruje zá-
stupkyňa židovskej komunity a ná-
roda „za jej angažovanie sa v medzi-
náboženskom mieri medzi Židmi 
a kresťanmi“.

Aj rok 1996 je plný udalostí. 
Spomedzi mnohých ocenení si pri-
pomeňme odovzdanie čestného ob-
čianstva v Pompejách, v meste Márie 
par excellence. Pre Chiaru je to špe-
ciálna príležitosť hovoriť o svojej 
„mariánskej“ charizme, o novom 
chápaní Márie, ktorú máme uctie-
vať, ale aj napodobňovať.

2. máj je dátumom „historického 
založenia“ Politického hnutia za jed-
notu v Neapole.

V priebehu rokov zaznamená 
medzinárodný rozvoj, zapájajú sa 
doň politici z rôznych strán, odhod-
laní žiť pre spoločné dobro. Spájajú 
ich hodnoty ako mier, sociálna spra-
vodlivosť, solidarita, ekológia, hod-
nota života.

Univerzita v Lubline ude-
lí Chiare Lubichovej čestný dokto-
rát v oblasti spoločenských vied. Je 

Dielo venované Márii
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to prvý zo šestnástich čestných dok-
torátov. Disciplína bola neočakáva-
ná. Očakávalo sa, že Chiara dosta-
ne čestný doktorát z teológie, ten 
jej však následne udelila Univerzita 
v Manile. Motivácie, ktoré vyjad-
ril A. Biela v laudatiu, sú presné: 
„Chiara vytvorila nový spoločenský 
fenomén. Môže byť základom spolo-
čenských vied a má význam ,koper-
nikovskej revolúcie‘ v tejto oblasti.“ 
Chiara tento titul prijíma ako uzna-
nie charizmy zodpovedajúcej dobe.

Počas novembrovej cesty do 
Británie jej prímas, arcibiskup angli-
kánskej cirkvi George Carey udeľuje 
najvyššie vyznamenanie anglikán- 
skej cirkvi, zlatý kríž svätého Augus-
tína z Canterbury, a ďakuje jej za 
všetko, čo pre Cirkev a pre svet robí.

Rok sa končí udelením ceny 
UNESCO za výchovu k mieru, za 
„príspevok ku konštruktívnemu dia-
lógu medzi národmi rôznych kultúr 
a náboženského vyznania“.

O význame laickej a mariánskej 
charizmy svedčia početné ocenenia,  
ktoré získala počas svojho života i po 
smrti. Chiara opakovane pripisova-
la zrod Diela Panne Márii, ktoré ne-
sie aj jej meno. Postava Márie má 
v hnutí dôležitú úlohu. Prvoradým 
záväzkom členov, vyjadreným 

v Stanovách (čl. 2), je žiť ako Mária, 
„byť jej sprítomnením na zemi a ako-
by jej pokračovaním“. Mária je vzo-
rom, tým, čím máme byť. Každý svo-
jím spôsobom môže byť Máriou, 
môže ju vo svojom živote napodob-
ňovať.

Mária je prítomná už od zrodu 
hnutia. V roku 1949 však Chiara do-
spela k novému poznaniu: Máriino 
nepretržité, aktívne, úplné priľnu-
tie k Božiemu slovu ju celkom za-
odieva do Božieho slova, stáva sa je-
dine Božím slovom. Chiara pocho-
pí jej nesmiernu veľkosť, pre ktorú 
ju prirovnáva k obrovskej modrej ob-
lohe, na ktorej je Slnko. Iným poe-
tickým výrazom Chiara pomenú-
va Máriu ako „kvet ľudstva“, pretože 
v sebe uskutočňuje plán lásky, ktorý 
má Boh od počiatku s celým stvore-
ním. Jej osobitné povolanie k účasti 
na božskom živote sa stáva obrazom 
a vzorom povolania celého ľudstva. 
Z tohto dôvodu možno povedať, že 
v Márii prekvitá celé ľudstvo, že v nej 
sa všetko stvorenie rozvinie do kve-
tu, rozkvitne do krásy.

Vrchol jej života je však poznače-
ný bezútešnosťou pod krížom, keď sa 
zrieka Ježiša a stáva sa Matkou všet-
kých. V tej chvíli sa z Matky Božej 
doslova stáva Matka Cirkvi. Mária je 

vzorom kráľovského kňazstva všet-
kých veriacich.

Potom sa zdržiava vo veče-
radle s apoštolmi a očakáva Ducha 
Svätého: „Mária – napísala Chiara 
v roku 1949 – už ,nenasleduje‘ Ježiša: 
istým spôsobom sa stala Ježišom 
(porov. Gal 2, 20) a aj ona svojím 
spôsobom prispieva k rozširovaniu 
Cirkvi.“ (Maria trasparenza di Dio, 
Città Nuova, 2003)

Práve v tejto situácii sa prejavu-
je „mariánsky profil“, ktorý sa rozší-
ri na celú Cirkev, čo znamená, že ma-
riánska dimenzia predchádza pet-
rovskú, pretože bola prv, a to tak 
v Božom pláne, ako aj v čase (porov. 
Príhovor sv. Jána Pavla II. k Rímskej 
kúrii, 22. decembra 1987).

Postava Márie, ak ju takto vní-
mame, sa môže odrážať v živote 
Cirkvi: ako prvá laička Cirkvi je vzo-
rom povolania k svätosti, ku ktoré-
mu sú všetci povolaní, je štýlom ži-
vota pre cirkevné hnutia, je cestou 
k ekumenizmu a medzináboženské-
mu dialógu. „Mariánska“ Cirkev by 
mohla byť – ako si to Chiara priala – 
krajšia, svätejšia, dynamickejšia, ro-
dinnejšia, milujúcejšia, viac prijíma-
júca. Zviditeľní pôvodný Boží zámer, 
ktorý sa naplno uskutoční na konci  
časov.
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Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, 
k tebe sa utiekame v tejto hodine úz-
kosti. Ty si Matka, miluješ nás a po-
znáš nás: nie je pred tebou skryté nič 
z toho, čo máme na srdci. Matka mi-
losrdenstva, mnohokrát sme zakúsili 
tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítom-
nosť, ktorá nám prináša pokoj, preto-
že nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu 
pokoja.

Ale my sme stratili cestu poko-
ja. Zabudli sme na poučenie z tragédií 
minulého storočia, na obete miliónov 
ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. 
Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako 
Spoločenstvo národov prijali, a zrá-
dzame sny národov o mieri a nádeje 
mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, 
uzavreli sme sa do nacionalistických 
záujmov, nechali sme sa vyprahnúť 
ľahostajnosťou a paralyzovať sebec-
tvom. Uprednostnili sme ignorovanie 
Boha, žili sme s našimi klamstvami, 
živili agresiu, potláčali životy a hro-
madili zbrane, pričom sme zabudli, že 
sme strážcami svojho blížneho i sa-
motného spoločného domova. Vojnou 
sme zničili záhradu zeme, hriechom 
sme zranili srdce nášho Otca, ktorý 
chce, aby sme boli bratmi a sestrami. 
Stali sme sa ľahostajnými voči všet-
kým a všetkému okrem seba. A s han-
bou hovoríme: Odpusť nám, Pane!

 
V biede hriechu, v našich námahách 
a krehkostiach, v tajomstve neprá- 
vosti zla a vojny nám ty, svätá Mat-
ka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa,  
ale naďalej na nás hľadí s láskou,  
túži nám odpustiť a znovu nás zod-
vihnúť. On sám ťa daroval nám a do 
tvojho nepoškvrneného Srdca vložil  
útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. 
Z božskej dobroty si s nami a aj 

Svet v srdci Márie

v tých najstiesnenejších zvratoch  
dejín nás vedieš s nežnosťou.

Preto sa k tebe utiekame, klopeme 
na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé 
deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevo-
vať a pozývať k obráteniu. V tejto tem-
nej hodine nám príď na pomoc a poteš 
nás. Opakuješ každému z nás: „Nie  
som tu azda ja, tvoja Matka?“ Vieš, 
ako rozviazať spleť našich sŕdc a uz-
ly nášho času. Vkladáme do teba svo-
ju dôveru. Sme si istí, že najmä v ča-
se skúšky neodvraciaš zrak od našich 
prosieb a prídeš nám na pomoc.

Tak si to urobila aj v Káne Gali-
lejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho 
vystúpenia a uviedla jeho prvé zname-
nie svetu. Keď sa hostina zmenila  
na zármutok, povedala si mu: „Nema-
jú vína“ (Jn 2, 3). Zopakuj túto výzvu 
Bohu ešte raz, ó Matka, pretože dnes 
nám došlo víno nádeje, rozplynula sa 
radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili 
sme ľudskosť, premárnili sme mier. 
Stali sme sa schopnými všetkého nási-
lia a ničenia. Naliehavo potrebujeme 
tvoj materinský zásah.

 
Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.

Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby 
sme stroskotali vo vojnovej búrke.

Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj 
projekty a cesty zmierenia.

Ty, „nebeská zem“, vráť svetu Boží 
súlad.

Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč 
nás odpúšťať.

Osloboď nás od vojny, ochráň svet 
pred jadrovou hrozbou.

Kráľovná ruženca, prebuď v nás 
potrebu modliť sa a milovať.

Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž  
ľuďom cestu bratstva.

Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj. 

Vojnou sme 
zničili záhradu 
zeme, hriechom 
sme zranili srdce 
nášho Otca, ktorý
chce, aby sme 
boli bratmi  
a sestrami.
Stali sme sa 
ľahostajnými  
voči všetkým
a všetkému 
okrem seba.  
A s hanbou
hovoríme: 
Odpusť nám, 
Pane!

Prinášame text modlitby k úkonu zasvätenia (zverenia) Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie, ktorý vykonal v piatok 25. marca o 17.00 h počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra v Ríme 
Svätý Otec František. Vyzval, aby sa k tomuto obradu pripojili veriaci po celom svete. 
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Tvoj plač, Matka, nech pohne naši-
mi zatvrdnutými srdcami. Nech sl-
zy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť 
rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysu-
šila naša nenávisť. A kým hluk zbra-
ní neutícha, nech nás tvoja modlit-
ba disponuje k pokoju. Nech tvoje 
materinské ruky pohladia tých, kto-
rí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. 
Nech tvoje materinské objatie uteší 
tých, ktorí museli opustiť svoje domo-
vy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bo-
lestné Srdce pohne k súcitu a povzbu-
dí nás, aby sme otvárali dvere a stara-
li sa o zranené a trpiace ľudstvo.

Svätá Matka Božia, keď si stála 
pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe uče-
níka, povedal: „Hľa, tvoj syn“ (Jn 19, 
26): tak ti zveril každého z nás. Potom 
učeníkovi, každému z nás, povedal: 

„Hľa, tvoja matka“ (v. 27). Matka, te-
raz ťa túžime prijať do nášho života  
a do našich dejín. V túto hodinu stojí 
ľudstvo, vysilené a zmätené, pod krí-
žom spolu s tebou. A potrebuje sa ti 
zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostred-
níctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud,  
ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe  
utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za 
nich a za všetky národy, ktoré decimu-
je vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.

Preto my, Matka Božia i naša 
Matka, slávnostne zverujeme a za-
sväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému 
Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľud-
stvo, osobitným spôsobom Rusko 
a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý 
konáme s dôverou a láskou; daj, aby 
prestala vojna a vypros svetu mier. 
„Áno“, ktoré vyšlo z tvojho Srdca, 

otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; 
veríme, že skrze tvoje Srdce opäť prí-
de pokoj. Tebe teda zasväcujeme bu-
dúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby 
a očakávania národov, úzkosti a ná-
deje sveta.

Nech sa skrze teba vyleje na zem 
Božie milosrdenstvo a nech naše dni 
opäť poznačí sladký rytmus pokoja. 
Žena, ktorá povedala „áno“, na kto-
rú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi 
nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprah-
nutosť našich sŕdc, ty, ktorá „si živým 
prameňom nádeje“. V tvojom lone sa 
Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov  
spoločenstva. Kráčala si po našich 
cestách, veď nás na cesty pokoja. 
Amen. 

  Zdroj: TK KBS
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Chiara, vy ste verejne známou 
osobou, ale aby sme vás mohli tro-
chu viac spoznať, mohli by ste 
nám porozprávať o dôležitých eta-
pách svojho života?

Každý deň nášho života môže 
byť dôležitou etapou. Ale aby som to 
trochu zhrnula, spomeniem tri eta-
py, ktoré boli pre mňa zvlášť rozho-
dujúce. Tou prvou bolo stretnutie 
s Chiarou Lubichovou na jednom  
z kongresov Gen 3, mladých z Hnutia 
fokoláre. Mala som vtedy jedenásť 
rokov. Niekto položil Chiare otázku, 
aké je jej tajomstvo? Veľmi ma táto 
otázka zaujala. Chiarina odpoveď sa 
ma hlboko dotkla. Hovorila o láske 
k Ježišovi vo chvíli, keď na kríži zvo-
lal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?“ Bol to okamih jeho najväč-
šej lásky k ľudstvu. Pre mňa to bol 
zásah ohnivým šípom rovno do srd-
ca. Hoci som bola len mladé dievča, 
v ten deň som sa rozhodla, že chcem 
žiť tak, aby každá chvíľa môjho živo-
ta bola odpoveďou na tento Ježišov 
výkrik. Od tej chvíle som túžila, aby 
túto lásku spoznali všetci moji pria-
telia. V meste, v ktorom som býva-
la, vznikla postupne skupinka tých, 
ktorí chceli žiť evanjelium.

 
Druhá etapa... 

Mala som sedemnásť rokov. 
S niekoľkými priateľmi sme si vy-
šli zabaviť sa a vracali sme sa au-
tom. Chlapec, ktorý šoféroval, mal 
trochu vypité a skončili sme mimo 
cesty. Auto sa niekoľko ráz prevrátilo 
a zrútilo sa do rokliny. Uvedomovala 
som si, že to môže byť koniec. Hla-

Celým bytím máme svedčiť 
o radosti Zmŕtvychvstalého

vou mi prebehol celý život a otázka:  
„Čo zostane z toho, čo si prežila?“ 
A hneď prišlo aj svetlo: „Zostane iba 
láska!“ Akoby zázrakom sa nám po-
darilo vyliezť z auta a zachrániť sa, 
auto sa však zrútilo a zhorelo. V tých 
dňoch sme sa s priateľkou Claudiou, 
ktorá bola vtedy s nami, pripravova-
li na maturitu. Po tomto zážitku, keď 
sme sa ocitli zoči-voči smrti, sme sa 
pýtali samých seba, či sa pripravuje-
me aj na tú poslednú skúšku, na kto-
rej skutočnej záleží a na ktorú otázky 
poznáme. Urobili sme medzi sebou 
pakt, že budeme žiť každý okamih 
tak, ako keby bol posledný. O mesiac 
neskôr Claudia zomrela, zrazil ju ne-
jaký opilec. Mala som pocit, že náš 
pakt spečatila krvou. Od tej chvíle 
som si uvedomovala, aká vzácna  
a jedinečná je každá chvíľa, a pove-
dala som si: život mám len jeden, 
chcem ho prežiť pre niečo veľké.

 
Tretia etapa... 

Mala som dvadsaťdva rokov, bolo  
to v roku 1988. Raz ráno som sa zo-
budila na veľmi veľkú bolesť očí. 
Bolo to náhle a nečakané. Diagnóza 
bola vážna, autoimunitný syndróm, 
ktorý mal viesť až k slepote a kto-
rý ma mal pomaly a veľmi bolestivo 
zabíjať. Zostala som ako omráčená. 
Vravela som si: takáto mladá a oslep-
nem, čaká ma dlhá a krutá choroba. 
Ochorenie oka trvalo sedem mesia-
cov (ostatné príznaky pretrvali šty-
ri roky). Počas týchto mesiacov som 
mala pociťovať strach, zúfalstvo, ale 
ja som cítila niečo iné, prežívala som 
Ježišovu vetu: „svoj pokoj vám za-

Michele Genisio

SPOLOČNOSŤ

Rozhovor s Chiarou Amiranteovou, zakladateľkou a prezidentkou komunity Nové horizonty. Založila 
centrá prijatia s rehabilitačnými pobytmi pre programy sebapoznávania a uzdravenia srdca s názvom 
umenie milovať.

Pocítila som 
v sebe impulz 
prinášať pokoj  
a radosť všetkým, 
ktorí síce žijú, 
ale vo svojom 
srdci sú mŕtvi. 
Prichádzali mi 
na myseľ mnohí 
mladí ľudia, ktorí 
zaľudňujú nočné 
ulice – „púšte“ 
našich miest.
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nechávam.“ Uvedomila som si, že 
chcem žiť, aby som prinášala  
všetkým, ktorí to potrebujú a ktorí  
sú bez nádeje, tento pokoj a tajomnú  
radosť, ktorú som cítila v srdci. Po- 
žiadala som Boha o znamenie. Na 
druhý deň som vyzdravela, bolo to 
nevysvetliteľné. Pochybnosti sa roz-
plynuli. „Pocítila som v sebe úlohu  
prinášať pokoj a radosť všetkým, 
ktorí síce žijú, ale vo svojom vnútri  
sú mŕtvi. Prichádzali mi na myseľ 
mnohí mladí ľudia, ktorí zaľudňujú 
nočné ulice – ,púšte‘ našich miest.“

 
Vo vašom slovníku a knihách sa 
často vyskytuje slovo „radosť“. 
Napriek tomu, že ste zažili toľ ko 
utrpenia a neustále trpíte pre svoj 
zdravotný stav, prežívate trápenie 
s druhými... ako je možné hovoriť 
o radosti?

Všetci potrebujeme prežívať ra-
dosť, aj tí, ktorí žijú v našich mestách 
v prostredí podobnom peklu, na pe-
rifériách, o ktorých hovorí aj pápež 
František. Ja som objavila tajomstvo 
radosti v Ježišovi, ktorý nám dáva ra-
dosť v plnosti. Toľkí mladí ľudia, kto-
rí sú v ťažkostiach a hľadajú radosť 
každý svojím spôsobom, mi poveda-
li, že ju našli, až keď ju uvideli v mo-
jich očiach. Nestačí o radosti len roz-
právať, cenné je prinášať ju svojím 
životom, celým naším bytím svedčiť 
o radosti Zmŕtvychvstalého.

 
Dalo by sa teda povedať, že vaša  
skúsenosť začala na železničnej 
stanici Termini v Ríme. Tam sa 
zrodila myšlienka založiť komu-
nitu Nové horizonty. 

Áno, v deväťdesiatych rokoch eš-
te nevyzerala stanica tak ako dnes. 
Teraz je už situácia iná. Vtedy som 
v podchodoch stretávala ľudí, ktorí  
tam žili v noci, dav zúfalcov, obete  
mnohých druhov závislostí a de-
viácií. Týmto som chcela prinášať 
Ježišovu lásku, ktorú som cítila vo 
svojom vnútri. Hľadeli na mňa, ako 
sa k nim približujem a pýtali sa ma, 
prečo to pre nich robím. Videli nie-

koho, kto kvôli nim riskuje svoj život 
a vraveli mi: „Tiež chcem mať takú 
radosť, akú máš ty.“ Áno, tam sa zro-
dili Nové horizonty. Dnes sa mnohí 
z nich, ktorých duša bola vtedy mŕt-
va a žili v hrozných podmienkach, 
stali Rytiermi svetla, aby iným priná-
šali radosť zo zmŕtvychvstania, kto-
rú oni zažili. 

 

Hovorí sa, že ste našli novú me-
todiku pouličnej evanjelizácie, 
v čom spočíva?

Nepoužívame špeciálnu metodi-
ku. Žijeme evanjelium a to je spúšťa-
čom fantázie lásky. Z nej vychádzajú 
ďalšie činnosti. Ako napríklad misie  
ulice. Spoločne so 120 alebo 150 
chlapcami a dievčatami sa zame- 
riame na jedno mesto alebo jednu  
z jeho štvrtí a desať dní ju prehľadá- 
vame, zvlášť rizikové miesta. Zákla-
dom však zostáva, žiť a nestrácať  
radosť a takto o láske vydávať sve-
dectvo. 
 
Aké sú podľa vás hlavné výzvy, 
ktorým dnes čelí Cirkev a talian-
ska spoločnosť? Ako môže cha-
rizma Nových horizontov prispieť 
k ich zvládnutiu?

Myslím si, že tieto výzvy súvisia 
s novým druhom „chudoby“. Láska 
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k chudobným, väzňom, bude potreb-
ná vždy. Sú tu ale „noví chudobní“, 
ktorí volajú o pomoc. Mládež, ktorá  
hľadá radosť v zábavkách, a končí 
s rôznym druhom závislostí. Naše  
odhady hovoria, že asi 80 % dneš- 
ných mladých ľudí žije do určitej 
miery v takejto chudobe. Je ňou  
napríklad závislosť od internetu, 
problémy s prijímaním potravy, dro-
gy, alkoholizmus, hráčska závislosť, 
závislosť od sexu. A ďalej... zneuží-
vanie mladistvých, otroctvo rôzneho 
druhu, prostitúcia, národ migran-
tov a utečenci, ktorí opúšťajú svo-
ju vlasť, pretože sú v zúfalej situácii. 
Toto všetko sú nové výzvy. Ďalej by 
som pripomenula potraty (každý rok 
54 miliónov), rôzne útoky na rodinu,  
ktoré sú nádorom, ktorý ničí telo 
spoločnosti, ochrana stvorenstva, 
spoločného domova. A je tu tiež sú-
časná pandémia. Akoby sme prežili 
rok vojny. Nielen kvôli počtom mŕt-
vych a pre ekonomický dopad, ktorý  
pocítili mnohí, ale aj ten psycholo-
gický, zapríčinený necitlivosťou pri 
pohľade na druhého ako na možné  
„nebezpečenstvo“, pred ktorým je 
potrebné sa chrániť. Toto vyvolalo  
v mnohých posttraumatickú poru-
chu z ustavičného stresu, vyčerpáva  
ich to. Je tu aj veľa ďalších nebezpeč-
ných varovných signálov, ktoré na 
každého z nás osobne doliehajú.  
Aby bolo možné čeliť všetkým týmto 
výzvam, Cirkev potrebuje svätých,  
ktorí prinesú svetlo, pokoj, radosť, 
pravdu. Naša charizma môže po-
môcť svedectvom radosti, toto je 
naším povolaním: nanovo objaviť, 
že kríž existuje, ale je prechodom 
k zmŕtvychvstaniu.

      Nové horizonty (1993)
• 231 Centier prijatia, formácie pre 

dobrovoľníkov, počúvania a pre-
vencie

• 700 000 „Rytierov svetla“ sa zavia-
zalo prinášať revolúciu lásky

• 6 Cittadelle Cielo – tri v Taliansku,  
dve v Brazílii a jedna v Bosne 
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V prvej časti sme hovorili o dôvere, 
začlenení sa dieťaťa a pocite istoty. 
V tejto druhej časti sa budeme zao-
berať oblasťami, na ktoré sa mater-
ská škola zameriava:

Podporiť u dieťaťa autonómnosť
Rozširovať jeho svet vzťahov
Rozvíjať jeho slovnú zásobu
 

Podpora autonómnosti dieťaťa
Samostatnosť je pre dieťa úžas-

ný úspech: učí sa konať samostat-
ne a vníma všetky výhody, ktoré 
sa spájajú s jeho autonómnosťou. 
Dieťa prejavuje vôľu robiť veci sa-
mostatne: keď je postavené do pozí-
cie konať takýmto spôsobom, neu-
tiahne sa a vie sa dobre chopiť  
priestoru, ktorý má k dispozícii: 
otvára zásuvky (ak nie sú preňho 
príliš vysoko), nadvihuje koberce 
(ak nie sú príliš ťažké), zaujíma sa 
o materiál (zisťuje, či je pútavý,  
či nie je polámaný alebo škaredý…). 
Dieťa teda dokáže dobre reagovať 
na požiadavky dospelých, ak má na 
to vytvorené vhodné podmienky. 
Len ťažko sa naučí dobre koordino-
vať svoje pohyby, ak nemá priestor 
voľne behať, rovnako sa nebude 
môcť dobre oboznámiť s predmet-
mi, ak sa ich nebude môcť dotýkať 
a obzrieť si ich zblízka.

Miesta v škôlke, kde sa veci ne-
zdajú byť na poriadku, no predsa je 
všetko na svojom mieste, sú pre die-
ťa nesmierne podnetné: výchov-
né oko pedagóga vidí skôr šikov-
né ruky maľujúcich detí, než farby 
usporiadané v nespočetných nádo-
bách, netrápia ho kriedy porozha-
dzované po zemi, ale vníma tvori-

Dieťa v materskej škole II.

vo pofarbené dlaždice, jeho pohľad 
sa nezastaví pri listoch, lepidlách 
a nožniciach roztrúsených po sto-
le, ale docení deti, ktoré pracujú na 
svojich výtvoroch…

Samostatnosť, ktorej je die-
ťa schopné, sa týka aj schopnosti 
ovládať základné hygienické a se-
baobslužné činnosti – dieťa je bez 
plienky, dokáže používať príbor pri 
stole, vie si obuť prezuvky, spolu-
pracuje pri obliekaní či čistení no-
sa a tak ďalej.

Ak je dieťa pri osvojovaní si 
vyššie spomenutých návykov leni-
vé, je to väčšinou preto, že nema-
lo vytvorené stimulujúce podmien-
ky na to, aby slobodne skúmalo 
priestor. Vždy platí, že každé die-
ťa má svoj osobný fyzický a kogni-
tívny vývin. Nie všetky deti sú rov-
nako zrelé, ich vývin môže byť sí-
ce lineárny, ale pomalší ako u ich 
rovesníkov. Môžu sa vyskytnúť aj 
prípady oneskorenia v autonómii 
v dôsledku genetických problé-
mov: pre tieto deti je potrebná cie-
lenejšia intervencia so špeciálnym 
výchovno-vzdelávacím prístupom.

 
Svet vzťahov

Život je vzťah a v škôlke je veľa 
príležitostí na vytváranie vzťahov. 
Tak ako dieťa túži po vzťahu s ro-
vesníkmi, tak sa ho aj obáva: každé 
stretnutie so sebou prináša radosť 
z možnosti byť spolu, spoluúčasť 
na hre a objavoch, podporu zvládať 
to, čo vyvoláva obavy, poznávanie 
seba samého očami druhého.

Každý vzťah zároveň spochyb-
ňuje egocentrizmus, ktorým je die-

Ezio Aceti

Vstúpme do materskej školy, aby sme spoznali jedinečnú skúsenosť, ktorú deti môžu prežívať. Vďaka 
nej sa stávajú čoraz viac samostatnejšími a otvorenými pre vzťah s inými. Materská škola reaguje na 
potreby dieťaťa osobitým spôsobom, zážitkom, ktorý je jedinečný, pretože prebieha v skupine a za 
prítomnosti pedagógov.

Každý vzťah 
zároveň 
spochybňuje 
egocentrizmus, 
ktorým je dieťa 
preniknuté.

KRÁSA VÝCHOVY
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ťa preniknuté: jeho videnie seba 
samého ako subjektu, ktorý je stre-
dom sveta, sa otrasie, keď sa nie-
kto iný postaví na rovnakú úro-
veň a žiada o rovnakú pozornosť. 
Blízkosť druhého nevyhnutne ve-
die ku konfliktu a niekedy mô-
že vyvolávať pocit frustrácie. Iný 
kamarát či kamarátka zo škôlky 
v rovnakom veku však časom die-
ťaťu pomôže prekonať individu-
alizmus, a tak postupne pochopí 
potreby a túžby druhého a naučí sa 
rešpektovať jeho časy a postoje.

Ďalšou významnou skúsenos-
ťou pre dieťa je hra. Piaget, veľký 
francúzsky psychológ zvykol ho-
voriť, že „hra je potravou pre my-
seľ“. Na začiatku skúsenosti v ma-
terskej škole prebieha hra dieťaťa 
paralelne s hrou jeho rovesní-
kov. Hoci môžeme byť svedkami 
situácií, keď sa niekoľko detí ve-
nuje rovnakej činnosti na tom is-
tom mieste, v skutočnosti však ide 
o hry, ktoré prebiehajú nezávisle. 
Prítomnosť iného spolužiaka do-
dáva dieťaťu pocit väčšej istoty aj 
pri vlastnej hre. Sledovaním a na-
podobňovaním činnosti rovesní-
ka môže dieťa zvyšovať svoje zruč-

nosti, rozvíjať tvorivé myslenie, 
nájsť impulz vymyslieť niečo nové. 
Postupným dozrievaním a nado-
búdaním skúseností si dieťa začí-
na vytvárať hravý vzťah stále väč-
šej spolupráce.

A čo ak sa deti pri hre hádajú?
Celkom určite existujú situá-

cie, pri ktorých deti prechádzajú 
od spoločnej hry k nezhodám ale-
bo až ku konfliktom. Možnosť kon-
frontácie medzi rovesníkmi pomá-
ha dieťaťu objaviť svoj emocionál-
ny svet a svet jeho partnera, stavia 
ho do okolností, keď sa učí odhad-
núť vlastné reakcie a dôsledky na 
jeho správanie.

Pravdou je, že konflikt je pre 
deti mimoriadne zdravý, viac ako 
si dospelí myslia; ak je konflikt vy-
jadrený otvorene slovom, ktoré do-
káže prejaviť vlastnú vôľu v ne-
súhlase s vôľou druhého, dieťa sa 
ho postupne môže naučiť zvládať 
a nájsť spôsob, ako ho vyriešiť bez 
potretia vlastného pohľadu či po-
nižovania druhého.

Vo vzťahoch so spolužiak-
mi v triede sa tak dieťa učí zotrvať 
v konflikte bez toho, aby malo ne-
ustále vedľa seba dospelého, ktorý 

ho vždy „zachráni“ pred ťažkosťa-
mi a neumožní mu precítiť prežíva-
né emócie alebo sa usilovať nachá-
dzať stratégie riešenia konfliktu.

V škôlke niekedy vzniknú 
vzťahy, ktoré pretrvajú po celý ži-
vot: na základe toho vieme, že die-
ťa, dokonca aj veľmi malé, vie, ako 
vstúpiť do zmysluplných vzťahov, 
ako zaujať prosociálny postoj a do-
káže sa aj samo rozhodnúť, s kým 
strávi čas.

 
Rozvoj slovnej zásoby

Interakcia s rovesníkmi pod-
poruje lexikálny vývin dieťaťa, a to 
prostredníctvom osvojenia si mno-
hých nových slov a zvnútornenia 
svojských výrazov a spôsobov vy-
jadrovania. V tejto súvislosti je dô-
ležité, akými výrazovými pros-
triedkami rodičia a vychovávate-
lia obohacujú jazyk dieťaťa. Žiaľ, 
niekedy sa stáva, že aj malé deti si 
osvojili vulgárny a nesprávny ja-
zyk, pretože napodobňovali to, čo 
počuli v rodine. Dospelí by mali 
mať veľkú citlivosť a mali by sa na-
učiť rešpektovať to, čo si srdce die-
ťaťa žiada: milovať deti inteligent-
ným a nezištným spôsobom.
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VIANOCEZO ŽIVOTA

Salezián Peter Jacko:  
Ak si pred trpiacim 
človekom „umyjeme ruky“, 
stratíme ľudskosť
      archív P. Jacko

Veronika Rendeková
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Po vypuknutí konfliktu na 
Ukrajine tam vycestoval už nie-
koľkokrát, aby zaistil, že sloven-
ská pomoc dorazí k tým, ktorí 
to momentálne potrebujú. „Keď 
som na ukrajinskej hranici videl  
tie čakajúce matky s deťmi a vo- 
jakov so samopalmi, uvedomil 
so si, že som v krajine, kde je voj-
na, že ja idem domov, ale oni idú 
do neznámeho sveta,“ hovorí sa-
lezián Peter Jacko, s ktorým sme 
sa okrem pomoci rozprávali aj 
o tom, ako tvárou v tvár utrpeniu 
nestratiť ľudskosť .

 
Vaša rehoľa od začiatku situácie  
na Ukrajine reaguje veľmi 
promptne. Hneď v dňoch kon-
fliktu sa vám podarilo dopraviť 
na Slovensko 50 chlapcov zo sa-
leziánskeho sirotinca v Ľvove 
a prednedávnom ste dokonca za-
čali s vysielaním humanitárnej  
pomoci na Ukrajinu. Sám ste 
prekročili hranicu, aby ste sa uis-
tili, že pomoc dorazí do cieľa. 
Ako by ste opísali vašu cestu za 
hranice? 

Prvýkrát som šiel na Ukrajinu 
s kamiónom prevážajúcim približ-
ne 20 ton humanitárnej pomoci 
pred troma týždňami. Boli sme dva-
ja, šofér a ja. Šesť hodín sme čaka-
li na hranici a potom, ako sme vyba-
vili potrebné papiere, prešli sme na 
druhú stranu. 

Naším cieľom bol Užhorod. Na 
určené miesto sme dorazili v noci.  
Tam nás už čakal jeden salezián  
z Ľvova. Situácia bola pokojná. Pre-
ložili sme náš náklad do dvoch 
menších áut a zároveň sme sa s ma-
jiteľom pozemku dohodli na pre-
nájme niektorých skladov. Vytvorili 
sme si takto logistickú linku. Teraz 

máme sklad v Prešove, kde máme 
dohodnutú špedičnú dopravnú fir-
mu, a na Ukrajine.

 
Kde najďalej sa táto pomoc do-
stane?

Až do konfliktných oblastí. Má- 
me plán posielať pomoc na Ukra-
jinu každý týždeň, pokiaľ to bude  
treba a budeme mať aj finančné pro-
striedky. Teraz sa zameriavame na 
presne vyšpecifikované potreby – 
niektoré trvanlivé potraviny a dro-
gériu, s ktorými nám pomáhajú aj 
niektoré obchodné siete. Navyše 
v našich jednotlivých saleziánskych 
domoch robíme zbierky. Každý dom 
pritom zbiera presne tri určené veci. 
Takto dokážeme pomoc veľmi efek-
tívne distribuovať. 

 
Čo ste sa dozvedeli od miestnych 
saleziánov o situácii v Užhorode, 
keď ste tam prišli prvýkrát?

Užhorod je podľa informácií,  
ktoré sme dostali, plný ľudí predo- 
všetkým z východnej oblasti Ukra-
jiny. Len vnútorne vysídlených 
Ukrajincov je približne sedem mi-
liónov. Veľká časť je v oblasti Mu-
kačeva, Užhorodu, Ľvova, Ivano-
Frankivska.

 
Kde sú títo ľudia ubytovaní?

V telocvičniach, farnostiach, 
rôznych kultúrnych domoch, ro-
dinných domoch, bytoch, u príbuz-
ných. Všetko je naplnené. Takto 
nám to opísali saleziáni na ukrajin-
skej strane.

 
Mali ste možnosť zostať v Užho-
rode dlhšie, alebo ste sa hneď mu-
seli vrátiť? 

Zdržali sme sa tam len niekoľko  
hodín. Kamión musel na Ukrajine 
zostať a mňa priviezli na užhorod-
skú hranicu z druhej strany. Bolo 
tam veľa áut a v pravidelných, asi 
pätnásť minútových intervaloch 
tam prichádzal autobus z Užhorodu, 
ktorý vyložil ľudí na hranici. Tí ďalej 
pokračovali pešo na Slovensko. 

Na Ukrajincoch 
sa mi páči zdravé 
vlastenectvo, le-
bo je autentické  
a zároveň rešpek-
tujúce iné národy  
a národnosti. 

Kráčali ste teda spolu s utečenca-
mi k hranici. Aký to bol pocit?

Ja som sa od hraničného prie-
chodu vo Vyšnom Nemeckom pre-
sunul do Uble. Dostal som totiž in-
formáciu, že je tam menej ľudí. Aj 
tam však bola dlhá kolóna áut. Na 
hranici predo mnou čakalo asi päť 
žien s deťmi a jeden starší muž, kto-
rý šiel do práce na Slovensko. Keď 
som pristúpil k rampe, ukrajinský 
vojak ma zastavil a povedal mi, že 
nemôžem prejsť.

 
Prečo?

Museli tam mať nejaké problé-
my. Bolo už asi deväť hodín večer 
a ľudia hovorili, že bolo vidno, ako 
niekoho baterkami hľadali v lese. 
Možno nejakého dezertéra.

 
Čo sa dialo potom?

Odstavili hranicu a čakali sme 
tam vonku v zime asi hodinu. Tam 
som si pri pohľade na tých ľudí a vo- 
jakov so samopalmi uvedomil, 
že som v krajine, kde je vojna, že 
ja idem domov, ale tie ženy s deť-
mi idú do neznámeho sveta. Keď 
sa nám napokon podarilo prejsť na 
Slovensko, mňa už na druhej strane 
čakali známi, ukrajinské ženy a de-
ti vítali dobrovoľníci, ktorí sa o nich 
postarali. 
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Mali ste vôbec počas tých niekoľ-
kých hodín možnosť porozprávať  
sa s miestnymi a vypočuť si ich 
dojmy, príbehy?

Mal som debatu s ukrajinským 
šoférom, ktorý ma viezol na hranicu. 
Pýtal som sa ho, ako to ľudia vníma-
jú, o čom sa zhovárajú. Povedal mi, 
že miestni nerozumejú, aký zmysel 
má celá táto vojna. Na čo to je dobré.  
Mnohí nevedia logicky pochopiť, že 
je tu niekto, kto si uzurpuje právo 
na ich krajinu v domnení, že ju chce 
oslobodiť. Oni sa však pýtajú, od čo-
ho ich ten niekto ide oslobodzovať? 
Druhá vec, ktorú som si zapamä-
tal, bol jeho výrok, že sa svojej zeme 
a krajiny nevzdajú.

 
Áno. Ukrajinské vlastenectvo 
je často skloňovaným výrazom. 
Niektorí tiež hovoria o novom vní-
maní nacionalizmu, ktorý sa ne-
stavia proti demokracii, tak ako 
sme toho boli svedkami v našich 
dejinách, ale môže s ňou kráčať 
ruka v ruke. Aká je vaša skúsenosť 
s touto črtou Ukrajincov?

Ukrajinská hrdosť je veľmi silná. 
Vnímal som ju už aj pred tým, keď 
som na Ukrajinu chodieval s našimi 
mladými na letné tábory, ktoré sme 
organizovali na Zakarpatí. Páči sa mi 
takéto zdravé vlastenectvo, lebo je 
autentické a zároveň rešpektujúce 
iné národy a národnosti. Treba však 
povedať, že v minulosti bolo aj medzi 
Ukrajincami cítiť rozdiely. Súčasná 
situácia, táto vojna z nich však utvo-
rila jednotný národ.

 
Mnoho organizácií i jednotlivcov 
začalo bezprostredne po vypuk-
nutí konfliktu konať a pomáhať. 
V úvode sme spomenuli, že vďaka 
rýchlej reakcii slovenských sale- 
ziánov sa podarilo zachrániť sku-
pinu chlapcov z Ľvova. Ako táto 
záchranná akcia vyzerala?

Deň po vypuknutí konfliktu pre-
behla komunikácia medzi bývalým  
provinciálom na Ukrajine, ktorý je 
Slovák a momentálne sa nachádza 

na Slovensku, a aktuálnym provin-
ciálom. Úrady v Ľvove a západnej 
Ukrajine nariadili, aby deti zo zaria-
dení (ako sú detské domovy či siro-
tince), ak je to možné, dostali zodpo-
vední čo najrýchlejšie do bezpečia 
v zahraničí.

Keď nás ukrajinskí saleziáni 
oslovili s touto vecou, rozhodli sme 
sa reagovať okamžite. Neváhali sme. 
Išlo o život, preto sme ani neriešili, 
či máme všetko ošetrené a či ideme 
podľa nejakej regule zákona. Konali 
sme v krízovej situácii, veľmi racio-
nálne a pragmaticky.

V sobotu večer sme už mali za-
bezpečený autobus a hneď sme 
cestovali na hranicu do Vyšného 
Nemeckého. Z Ľvova zároveň vyra- 
zil na hranicu autobus s chlapcami.  
Na hranici sme boli dohodnutí, že 
chlapci prestúpia do nášho auto-
busu. Nepodarilo sa to však hneď. 
Kolóny áut tam boli v tom čase veľ-
mi veľké a vládol totálny chaos. 
Ľudia nosili veci, boli tu prítomné 
neziskové organizácie, súkromníci 
s autami zvážali ľudí, miešala sa tam 
nákladná doprava s autobusovou.

Chlapci prišli na hranicu o štvr-
tej ráno. O pol siedmej sme po pre-
bdenej noci odchádzali z Vyšného 
Nemeckého. Chlapcov sme doviezli 
do nášho domu na Drienici, ktorý sa 
medzitým stal vysunutým detašova- 
ným pracoviskom jedného centra 
pre deti a rodinu. Tam nasledovali 
prvé dni zastabilizovania detí, nasto-
lenia pokojného režimu, aby vypadli 
zo stresu, ktorý im útek spôsobil.

 
Ako veľmi si deti uvedomovali 
nebezpečnosť celej tejto akcie?

Deti samotné zažili iba jednu  
sirénu, keď odchádzali z Ľvova a na-
stupovali do autobusu. Vtedy sa zod-
povední rozhodovali, či vystúpia 
a pôjdu do úkrytu, alebo odchádza-
jú. Nakoniec to však riskli. Chlapci 
vo veku od 6 do 16 rokov prišli po 
ceste vyčerpaní. Myslím si však, že 
to brali ako isté dobrodružstvo. Oni 
sami dopad vojny cítia hlavne cez 

Teraz pomáhame 
ľuďom z Ukrajiny, 
príde však čas, 
keď budeme mu-
sieť pomáhať 
Ukrajine a to bu-
de ten moment, 
keď sa ukáže, či 
sme pripravení 
pomáhať aj dlho-
dobo.
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svojich blízkych príbuzných, s ktorý-
mi komunikujú aj naďalej. 

 
Kde sa chlapci nachádzajú teraz?

Tých od 6 do 10 rokov v spolu- 
práci s Centrom pre deti a rodiny  
v Prešove, pod ktoré momentálne  
oficiálne patria, sme umiestnili po 
dvoch do nami vybraných rodín, 
ktoré sme si spolu so sociálnymi 
pracovníkmi, psychológmi a štát-
nymi úradmi preverili. Spolupráca 
s nimi bola naozaj na vysokej úrovni 
a veľmi nám pomohli.

V súčasnosti majú tieto deti kaž-
dý deň doobeda vyučovanie so svo-
jou učiteľkou a vychovávateľkou, 
ktoré prišli s nimi. Potom majú v na-
šom stredisku obed a popoludní 
majú rôzne voľno časové aktivity. Tí 
starší sú v piatich saleziánskych do-
moch. Pomaly sa zapájajú do miest-
nych aktivít a nabehli už aj na školu.  
Ľvovské školy, do ktorých chlapci  
chodili, pokračujú v online výučbe.  
Ich vzdelanie je teda naďalej garan- 
tované a budú im uznané ročníky,  
ktoré doteraz navštevovali na 
Ukrajine. 

 
Opísali ste chaos na hranici. Na 
takúto situáciu sa asi nedá pri-
praviť bez nejakej predchádzajú-
cej skúsenosti. Na druhej strane 
Slováci opäť ukázali veľ kú ochotu 
pomôcť, hoci by sa mohlo zdať, že 
v nás posledné dva roky empatiu 
takmer pochovali.

Určite. Možno tá naša pomoc 
nebola na začiatku úplne nemecky  
systematická, ale bolo tam srdce. 
Tam sa znovu ukázala autenticita  
nás ľudí na Slovensku. Ľudia ani 
dnes jednoducho neváhajú pomôcť. 
Poznám človeka, ktorý sa vrátil 
predčasne z dovolenky, lebo dostal 
mail, že niekto potrebuje byt. Alebo 
viem o štvorčlennej rodine, ktorá 
k sebe prijala ďalších piatich ľudí. 
Takýchto príbehov je nielen v sale- 
ziánskom svete, ale aj v charitách,  
neziskových a cirkevných organizá-
ciách strašne veľa. 

Neprekvapilo vás, že sa ľudia vrhli 
do pomoci pre druhých?

Nie. Máme totiž niekde v sebe cit 
pre toho, kto trpí. Možno to máme 
dokonca až v DNA, lebo my sami sme 
zažili aj historicky nejakú formu  
obmedzenia, utrpenia alebo nadvlá-
dy silnejšieho. Akonáhle vidíme, že 
sa takáto krivda deje niekomu iné-
mu, empatia národa i celej občian-
skej spoločnosti je na veľmi vysokej 
úrovni. Toto treba vedieť doceniť. My 
nie sme obrovský národ, ktorý doká-
že integrovať všetkých ľudí na úteku,  
a má na to aj nastavené procesy. 
Vieme sa však mobilizovať vtedy,  
keď vidíme realitu utrpenia toho 
druhého, a to o nás niečo vypovedá.

 
Ako dlho nám však podľa vás táto  
empatia vydrží? Videli sme, ako 
vieme v krízových situáciách po-
kiaľ ide o pomoc a súdržnosť oto-
čiť, nehovoriac o mnohých von-
kajších hlasoch, ktoré sa aj teraz 
snažia ľuďom nahovoriť, že po-
stoj „nás sa vojna netýka“ je bez-
pečnejší než solidarita a angažo-
vanosť.

S jedným mojím priateľom sme 
si kládli tú istú otázku. Neudeje sa to, 
čo sa udialo pri covide? Šestnásteho 
marca 2020 začal lockdown, nastala 
totálna mobilizácia, ľudia si pomáha-
li, chodili nakupovať pre starých ľudí, 
šili rúška, tlieskali z balkónov. Prišla 
veľká vlna solidarity a po nej zlom, 
ktorý všetko zmenil. Možno aj teraz 
sme už v tom bode zlomu, ale bolo by 
múdre, ak by sme sa poučili z týchto  
situácií. Jeden môj priateľ to zadefi-
noval takto. Teraz pomáhame ľuďom 
z Ukrajiny, príde však čas, keď bude-
me musieť pomáhať Ukrajine. A to 
bude ten moment, keď sa ukáže, či 
sme pripravení pomáhať aj dlhodo-
bo. Ja si myslím, že od jednej krízy ku 
druhej by sme mohli porásť. Zmena 
nepríde hneď, nemusí to však aj zna-
menať, že ak sme pri covide solidari-
tu nezvládli, tak ju teraz zvládneme. 
Možno však teraz urobíme niečo viac 
a o trochu lepšie a to stačí, aby sme 

boli ako národ, ako ľudia na ceste 
rastu. To je moja nádej.

 
V mnohých aj kresťanských rodi-
nách už teraz dochádza k rozdele-
niam. Zameranie sa na názorové 
vojny napokon môže ľudí vyčer-
pať až paralyzovať v pomoci. Čo 
sa s tým dá robiť?

Nemám na to úplnú odpoveď 
a asi ani neexistuje. Myslím si však, 
že či sme kresťania alebo nie, v pr-
vom rade sme ľudia. A ak je vedľa  
mňa niekto, kto trpí, tak by sme 
okolo neho nemali prejsť bez po-
všimnutia. Ak toto stratíme, tak si 
nemyslím, že strácame len vieru, ale 
strácame hlavne ľudskosť. Ak pred 
nami stojí trpiaci človek a niekto si 
pred ním umyje ruky, k tomu sa ne-
dá nič dodať … snáď len to, že takto 
prestávame byť ľuďmi.

A to rozdelenie rodín? To je  
realita, ktorú sme mali pri covide, 
pri očkovaní, pri testovaní. Budeme 
ju mať pri vojne, pri politických ná-
zoroch. Jeden autor hovorí, že prvé 
rozdelenie nie je medzi nami dvo-
ma, ale prechádza stredom ľudské-
ho srdca. Možno sa my dvaja nedo-
hodneme na niečom, nemusíme  
mať rovnaké názory, veď už len člo-
vek sám so sebou má problém. 
Koľkokrát aj vieme, čo je správne, aj 
poznáme, čo je dobro, a predsa tak 
nekonáme. Nie je toto rozdelenie už 
nás samých? Takže sa nedivme, keď 
potom prechádza aj ďalej do našich 
vzťahov.

Východisko z rozdelenia zname- 
ná však aj to, že začiatok budovania  
blízkosti k ľuďom sa začína už 
u mňa. A možno tým prvým kro-
kom napriek vnútornému rozdele-
niu je úcta a rešpekt voči druhej oso-
be ako takej, bez rozdielu. Ak toto 
nestratíme, zostaneme ľuďmi.
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Ležal som doma s kovidom, keď som sa dozvedel, čo sa deje 
u našich susedov na Ukrajine. Dcéra mi poslala správu, tak 
som sa hneď pustil do hľadania podrobnejších informácií. 
A jej som iba napísal, že našimi zbraňami sú pôst a modlit-
ba, ale aj naša individuálna pomoc. Sledoval som vývoj si-
tuácie u nás v Košiciach a aj na našich hraniciach.

Po ukončení liečenia som bol rozhodnutý, že aj ja chcem 
nejakou pomocou priložiť ruku k dielu. Hľadal som, kde sa 
prihlásiť, aby moja pomoc bola užitočná. Videl som, ako je-
den z mojich priateľov zverejnil, že bol autom po utečencov 
a viezol ich na miesto, kde sa mali ubytovať. Takáto pomoc 
sa mi zdala vhodná, tak som sa prihlásil na jednej z vytvo-
rených web stránok cez prihlasovací formulár. Odpovede 
som sa však nedočkal.

Bol som odhodlaný a chcel som pomôcť. Myslím, že 
Pán to videl, a preto mi hneď poslal príležitosť, aby som mo-
hol pomáhať. S kolegom v práci sme sa zapojili do skupiny 
priateľov, ktorá navzájom komunikovala a riešila rôznu po-
moc pre prichádzajúcich Ukrajincov. Dostali sme hneď po-
žiadavku zájsť na hranicu po štyri ženy a 9-mesačné die-
ťa. Po príchode na hraničný priechod sme sa spojili s na-
ším kontaktom na ukrajinskej strane, aby sme zistili, kde 
sa dotyčné osoby nachádzajú, a kde ich vieme vyzdvihnúť. 
Dozvedeli sme sa však, že ukrajinské ženy prídu na hrani-
ce až o ôsmej hodine večer. No my sme tam prišli na ôsmu 
ráno. Aj tento príklad hovorí o tom, ako veľmi sme chce-
li pomáhať. Až tak, že sme si poriadne neoverili informá-
cie. V iných prípadoch by som asi reagoval na túto situá-
ciu inak, v tomto prípade som však Pánovi povedal, že som 
ochotný pomáhať, a preto mi vôbec nenapadlo šomrať či 
kritizovať.

Večer sme sa teda opäť vybrali dvoma autami na hra-
ničný priechod. Na hranici sme aj napriek informácii o prí-
chode čakali viac ako dve a pol hodiny a riadne sme pre-
mrzli. Ich príchod a okamžité spoznanie sa bolo veľmi sr-
dečné, akoby sme sa poznali už dlho. V aute som skúsil 
krátku konverzáciu, odkiaľ sú a ako dlho cestujú. Cestovali 

vlakom dva dni z Charkova. Ich tváre prezrádzali obrovskú 
únavu a zároveň uspokojenie, že sú v bezpečí. Po pár minú-
tach zaspali.

Po príchode do pripraveného bytu v Košiciach som od 
nich zažil obrovskú spontánnu vďaku. Na druhý deň sa ich 
ujali naši z komunity. Pomohli im zohnať lístky, lebo cesto-
vali na istý čas k známym do Holandska.

Ďalší príbeh sa začal tiež absolútne spontánne. Jedno 
ráno po príchode do práce prišiel za mnou kolega s otázkou, 
čo mám dnes na pláne, lebo by bolo potrebné doviezť ďalšiu 
ukrajinskú rodinu. Tú už viezol do Košíc jeden náš priateľ. 
Bolo potrebné odviezť ich do Poľska na vlak. Neváhal som 
ani chvíľku.

Keď nastupovali do auta, zistil som, že ide o staršiu pa-
ni, ktorá sa pohybovala veľmi ťažko o dvoch barlách, jej dcé-
ru s mentálnym postihnutím a 16-ročného syna. Už na prvý 
pohľad vzbudzovali súcit. Dozvedel som sa, že sa chcú do-
stať do Krakova. Keď som sa spýtal, či tam niekoho majú, 
pani mi povedala, že nikoho. Na moju prekvapenú otázku, 
prečo tam teda idú, odpovedala, že tam má sľúbenú nejakú 
prácu a že ak sa to podarí, potom by tam chceli aj ostať.

Po príchode na stanicu na poľskej strane som zistil, že 
lístky na vlak sa na stanici nedajú zakúpiť, ale iba pria-
mo u sprievodcu. Tak som zašiel ešte do najbližšej predajne, 
kde sa mi cez miestnu predavačku podarilo zistiť, že môžu 
cestovať zdarma. Staršiu pani som musel do vlaku doslo-
va naložiť, lebo nevládala a mali aj veľa tašiek. Po odcho-
de vlaku som si uvedomil, čo sú to problémy, a že tie moje sú 
oproti tomuto „brnkačka“. Ďakoval som Bohu za všetko, čo 
mi dáva, ako sa o mňa stará, a prosil som Pána za tých ces-
tovateľov.

Tieto, a mnohé ďalšie príbehy boli pre mňa veľmi sil-
ným zážitkom a bol som veľmi rád, že ma Pán použil ako 
nástroj na vykonanie dobra pre síce cudzích, ale v tej chvíli 
mne blízkych ľudí.

           Bernard Berberich

Keď sme videli, čo sa deje na Ukrajine, chceli sme s manže-
lom pomôcť. Okrem spoločnej modlitby za skoré ukončenie 
vojny, materiálnej a finančnej pomoci, sa môj manžel za-
pojil do prevozu utečencov na letisko či na stanicu. Počas 
pracovného voľna pomáhal na hranici v Ubli.

Ja som pomáhala ako dobrovoľníčka Košickej eparchie 
na železničnej stanici v Košiciach. Každý dobrovoľník bol 
potrebný. Počas služby sme sa utečencom snažili vyhľa-

dať vlakové spojenia, kúpiť lístok, preniesť batožinu, odpre-
vadiť do konkrétneho vlaku či na oddychové miesto, kde si 
mohli dať teplú polievku. Snažila som sa byť im nápomoc-
ná aj napriek neznalosti ukrajinského jazyka. Odchádzala 
som zo služby s dobrým pocitom, vďačná Bohu, že som 
mohla aspoň trochu pomôcť.

     
              Lucia Fedorková 

ZO ŽIVOTA

Bol som iba Pánovým nástrojom

Každý dobrovoľník bol potrebný
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Bolo to 8. marca, už trinásty deň vojny na Ukrajine. Celých 
trinásť dní vojny som si pripadala neužitočná, nevedela 
som, kde a ako čo najefektívnejšie pomôcť. Sem-tam sme 
s manželom urobili nákup pre utečencov, ktorí sa zdržiava-
jú v Košiciach, alebo sme prispeli financiami. No stále som 
si hovorila, že to nie je dosť a trápilo ma, že len tak doma 
vysedávam.

V ten utorok doobeda mi zavolala švagriná Aďka, že 
dnes príde skupina Ukrajincov z Ľvova od saleziánov a je 
potrebné ich ubytovať v rodinách. Avšak len dočasne, keď-
že sa presúvajú ďalej do Talianska. Bola som v práci, ma-
li sme porady, riešili sa bežné pracovné povinnosti. Vojna 
mi tieto problémy rýchlo „vyriešila“. Okamžite som sa zba-
lila, šla som na nákup a rýchlo domov všetko pripraviť. Od 
svokrovcov sme si požičali periny, od švagra zase detské se-
dačky. Manžel šiel podvečer vyzdvihnúť Ukrajincov do sa-
leziánskeho strediska tu v Košiciach.

Keď sme sa zvítali na dvore, nevedela som skryť do-
jatie. S mamkou Olenou a jej dvoma deťmi, 10-ročným 
Jeremym a 7-mesačným Danylkom, sme si hneď padli do 
oka. Snažili sme sa im čo najviac spríjemniť tých pár dní, 
ktoré u nás strávili. Spolu s jej sestrou Marianou sme sa 

veľmi skamarátili a sme stále v kontakte. Mariana pove-
dala: „My sme vôbec nemali ísť do Košíc, ale na hraniciach 
to Boh tak ,prekrútil‘, že sme sa ocitli tu a cítime sa tu veľ-
mi dobre.“

Olena od nás nechcela nič prijať. Ani jedlo na cestu, 
ani ovocné kapsičky pre Danylka. Avšak každé ráno nám 
na raňajky priniesla nejakú čokoládu či inú sladkosť od 
nich z Ukrajiny, alebo aj otlčené jablká. Najviac ma však 
potešilo, keď si vybrala jednu z mojich handmade kabe-
liek, ktoré som šila. Veľmi sa jej páčili, tak som jej jednu 
darovala.

S manželom sme radi, že to Boh na hraniciach „pre-
krútil“ a vďaka tomu sme spoznali odvážnych ľudí. Tieto 
tri dni s Olenou a jej rodinou nás tak obohatili, že mám po-
trebu túto pomoc posúvať ďalej.

V Košiciach je množstvo spôsobov, ako sa dá utečen-
com pomôcť. Ak by mal niekto záľubu v pečení palaciniek, 
v hotspote Červená hviezda, kde majú Ukrajinci prvý kon-
takt pri presune do ďalších miest, veľmi radi uvítajú domá-
ce palacinky. Zatiaľ sme im odniesli 240 palaciniek.

   Zuzana Fedorková Čujová

Po vypuknutí vojny na Ukrajine som si kládla otázku, ako 
ja môžem pomôcť ľuďom, ktorí utekajú zo svojich domovov 
pred hrôzami vojny. Myšlienku poskytnúť dočasný domov 
jednej rodinke u nás v podkroví zamietol môj syn. Musela 
som s pokorou priznať, že jeho dôvody boli opodstatnené.

Keď som sa s odovzdanosťou do Božej vôle modli-
la a prosila o svetlo slovami: „Pane, chcem byť nástrojom 
v tvojich rukách, pošli mňa,“ Boh odpovedal. Ochorela som 
a s chorobou prišli aj rôzne obmedzenia, ale zároveň mož-
nosť priniesť Bohu tieto obmedzenia, bolesti, limity ako 
obetný dar za Ukrajinu. Uvedomila som si, že toto je moja 
časť, ktorú mám urobiť, toto je teraz Božia vôľa pre mňa.

Práve v tom čase ma oslovila jedna pani z našej obce 
s otázkou i prosbou, či neurobíme zbierku materiálnej po-
moci pre Ukrajinu. Nemohla som tú myšlienku zavrhnúť, aj 

keď vyžadovala nové nasadenie. Telefonicky som sa spojila 
s Trnavskou arcidiecéznou charitou, potom s naším pánom  
farárom a nakoniec s pani Máriou, horliteľkou Ruženco-
vého bratstva, na ktorej pomoc sa dá vždy spoľahnúť.

Mária mala výborný nápad, aby sme okrem vyhlásenia 
zbierky v kostole dali vyhlásiť zbierku aj cez obecný rozhlas 
v spolupráci so starostom. Zbierka trvala takmer dva týžd-
ne, potrebovali sme ďalšie a ďalšie kartóny, do ktorých sme 
ukladali zvlášť drogériu s hygienickými potrebami, a zvlášť 
trvanlivé potraviny. S manželovou pomocou, s pomocou 
horliteliek Ružencového bratstva a, samozrejme, s Božou 
pomocou sme to zvládli. Ľudia boli veľmi štedrí.

    Irena Sokolovičová

Čo sme zažili v službe ukrajinským utečencom

Svoju chorobu som obetovala za Ukrajinu
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Boli sme s manželom ako dobrovoľníci na hranici pri 
Veľkých Slemencoch. Zapojili sme sa do pomoci utečen-
com za Košický samosprávny kraj. Zabezpečovali sme ob-
čerstvenie, hygienu a iné potrebné veci pre prichádzajú-
cich. Poväčšine to boli mladé ženy s deťmi, tínedžeri a star-
ší ľudia. Snažili sme sa, aby cítili naše prijatie. Pomáhali 
sme im zorientovať sa, nájsť správny autobus, pomôcť s ba-
tožinou alebo nájsť ubytovanie.

Jedna mamka potrebovala pre chlapca rukavičky. Keď 
som prehľadávala škatuľu s rukavičkami, boli tam samé  
dievčenské. Chlapček by bol s pokorou prijal aj také. 
Nakoniec sa mi predsa len podarilo nájsť chlapčenské – 
akurát jeho veľkosť. Potešil sa. Malým deťom sme dáva-
li hrkálky. Jeden asi 15-ročný chlapec prišiel iba v mikine 
a vonku bol mrazivý deň, o noci ani nehovorím. Bežala som 
za ním a dala som mu teplú deku. V duchu som ďakovala 
za každého darcu, ktorý bol citlivý a potrebné veci daroval. 

V očiach týchto ľudí sme videli smútok. To, čo sme im po-
skytovali, nemohlo nahradiť stratený domov a blízkych, 
ktorých zanechali na Ukrajine. Ale boli veľmi vďační. Zo 
strany všetkých prítomných na hranici bola veľká ochota 
pomáhať. Či už to boli policajti, hasiči, vojaci, záchranári 
alebo dobrovoľníci. Veľmi ma to tešilo.

Ja som bola ako dobrovoľníčka na viacerých miestach. 
Spoločným menovateľom bola všade ľudská súdržnosť. Tá 
dobrovoľníkov spájala. Bolo tam vidieť to, čo máme vpísa-
né hlboko v srdci. Snažili sme sa byť „Božou rukou“ lásky.

Veľmi ma dojímala skromnosť väčšiny odídencov 
z Ukrajiny, ich smutné oči, ale aj ich neskutočná dôvera 
v nás a viera, že im naozaj chceme pomôcť. Na druhej stra-
ne je mi ľúto, že už pozorujem „zovšednenie“ tejto smutnej 
udalosti v našej spoločnosti.

    
      Mária a Jaroslav Šarišskí

Naša rodinná firma vlastní a už tretí rok prevádzkuje uby-
tovňu Skala vo Svite, ktorú niektorí čitatelia poznajú zo 
stretnutí alebo z dovoleniek. Budovu sme kúpili s cieľom 
prebudovať ju na penzión vyššieho štandardu pre kongreso-
vé a stretávacie účely.

Tento proces je však trochu pomalší a zložitejší, ako sme 
si na začiatku predstavovali, lebo bolo potrebné zvládnuť 
množstvo administratívnych prekážok, napr. zmenu účelu 
budovy. Taktiež je to finančne náročný proces, s ktorým sme 
doteraz nemali skúsenosť. Dohodli sme sa aj s jednou fir-
mou, ktorá prevádzkuje kuchyňu a v Skale varí denne množ-
stvo obedov.

Počas kovidu obom firmám vznikli isté finančné prob-
lémy, s ktorými sme nerátali. V prvých dňoch utečeneckej 
krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine sme sa tiež zamýš-
ľali, ako by sme mohli pomôcť. Mojej manželke Márii na-
padlo, či by sme napriek zlej finančnej situácii vo firme ne-
ponúkli pre utečencov ubytovňu Skala. Hneď sme sa spojili 
s Božkou, našou kolegyňou z firmy, ktorá má na starosti uby-
tovanie a starostlivosť o ubytovňu. Božka nás milo prekvapi-
la a „v duchu“ predbehla, lebo jej to tak isto napadlo a zača-
la už aj konať.

Informácia o voľných kapacitách sa pomerne rýchlo  
rozšírila a začali sme v Skale ubytovávať prvých ľudí. 
Väčšinou to boli ženy, ktoré potrebovali len dočasný pobyt, 
a pokračovali ďalej. Prišla k nám aj jedna tehotná mamič-
ka. Božka jej pomáhala vybaviť azylový štatút, aby moh-

la získať zdravotnú starostlivosť. V najbližších dňoch čaká-
me väčší nápor hostí. Tešíme sa na nich a okrem ubytovania 
sme im ponúkli aj stravu cez nášho partnera, ktorý prevádz-
kuje kuchyňu. Napriek tomu, že tento partner je v ťažkej fi-
nančnej situácii, bol ochotný pristúpiť na lepšiu cenu. 

Napadlo nám, že asi bude lepšie ponúkať ubytovanie 
aj stravu zadarmo, veď mnohí ľudia na úteku nemajú peňa-
zí nazvyš. Preto sme sa rozhodli s naším tímom, že aj stravu 
skúsime finančne zvládnuť cez našu firmu.

V tom čase vznikla aj iniciatíva štátu o podpore a pomo-
ci s ubytovávaním utečencov. Dali sme v prvom rade na ve-
domie samospráve, že ponúkame možnosť pomoci a tak- 
isto sme sa nahlásili cez oficiálne kanály, aby sme v prípade 
možnosti mohli žiadať takúto kompenzáciu od štátu. Ako 
vždy, pomoc prišla skôr zvnútra našej komunity, kde z na-
zbieraných peňazí na pomoc Ukrajine sme mohli dostať 
čiastku na dorovnanie nákladov na stravu pre našich hostí.

Naša dobrá vôľa a snaha o pomoc je inšpirovaná hlav-
ne myšlienkou univerzálneho bratstva a spolupatričnosti 
s bratmi a sestrami z Ukrajiny, ktorí trpia dôsledkami vojny. 
Cítime potrebu byt užitoční tam, kde vieme. Všetkých ľudí 
dobrej vôle týmto vyzývame pomôcť podľa svojich možnos-
tí v rôznych oblastiach. Videli sme, že niekedy stačí aj ma-
lé gesto, hoci aj zamávanie z okna nášho auta posádke auta 
s ukrajinským evidenčným číslom.

 
   Mária a Martin Seppovci

ZO ŽIVOTA

Byť Božou rukou lásky

Nezastavila nás ani nepriaznivá finančná situácia
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Bola nedeľa popoludní, práve som odchádzala na krížovú 
cestu, keď prišla správa z whatsappovej skupinky pre po-
moc Ukrajine: „Potrebujeme práčku pre ukrajinskú rodinu 
v Prešove.“ Poprosím Ježiša na krížovej, pomyslela som si.

Po skončení krížovej cesty som sa rozprávala s kama-
rátkou a jej rodičmi. Pýtala som sa, či nevie o voľnom pra-
covnom mieste u nich v práci. Vedela a hneď ma odporuči-
la na ich stránku. Poďakovala som za radu a len tak pri od-
chode som sa jej opýtala, či nemá práčku, ktorú nepotrebu-
je, a môže ju darovať pre rodinu z Ukrajiny. Pozrela na ro-

dičov a povedala: „Mám a môžem darovať. Kedy si po ňu 
prídete?“ Prišla som domov a napísala – máme práčku. 
Priateľka, ktorá sa tiež vrátila z krížovej cesty, mi povedala, 
že práčku zoberie istý pán, ktorý je teraz v Košiciach. Po te-
lefóne sme si dohodli stretnutie na mieste. Práčka bola pri-
pravená, chlapi ju naložili do auta a pán odišiel.

Táto skúsenosť mi pripomenula Chiarinu prosbu o to-
pánky č. 42, ktoré vzápätí dostala. Proste a dostanete, 
u Boha nič nie je nemožné.

    Anna Melničáková

V utorok 1. marca som si sadla za počítač (ani neviem po-
chopiť ten impulz) a zaregistrovala som nás na portál cha-
rity, že môžeme pre utečencov ponúknuť dvojposteľovú 
izbu so samostatnou kúpeľňou a toaletou. Urobila som to 
večer o 21.00 h.

Aká som bola prekvapená, keď mi o hodinu (!) vola-
li z hranice, či k nám môžu poslať matku so 14-ročnou dcé-
rou, že sú od Odesy. Vlastným autom k nám dorazili o pol-
noci, dobrých pár minút sme ešte s nimi hľadali na sídlisku 
miesto na zaparkovanie. Keď vystúpili z auta, už ani nevlá-
dali rozprávať. Len hrnček čaju a dievča hneď zaspalo.

Mamka ráno ani nechcela jesť, len vypila kávu a pro-
sila, aby sme jej pomohli s telefonátmi a vybavovaním do-
kladov. Zobrali sme ich na cudzineckú políciu, kde s pomo-
cou tlmočníčky riešili ďalšie kroky. Keď odchádzali, stre-
tli sa u nás ešte s malými vnukmi. Obe sa zohli a podávali 
ruky tým drobcom. Vystresované, uplakané a my s nimi.

O pár dní nato, v nedeľu večer, volali z hranice opäť. 
Tentoraz to bol mladý pár, on študent medicíny v 5. ročníku 
(ale pochádzal z Izraela), ona už pracovala. Utekali z oblie-
haného mesta Sumy. Autobus ich doviezol až o tretej nad-
ránom. Chcela som, aby ich nebolo príliš počuť na scho-
doch v bloku, tak sme išli výťahom, hoci len na 2. poscho-
die. Bolo potom vtipné, keď som im na druhý deň dala kľú-
če od bytu, ukázala, ako sa zorientujú na sídlisku, ale keď 

sa sami vracali späť, išli výťahom na vyššie poschodie, do-
konca na šieste a ešte aj vkladali kľúč do zámku. Našťastie 
tam neboli doma. Potom mi zatelefonovali. Nedivila som 
sa, len sme sa na tom zasmiali.

Išla som s nimi hľadať holičstvo a pýtala som sa pá-
na, či bude vedieť vysvetliť, ako sa chce dať ostrihať. Bol ti-
cho, tak som teda povedala, že je z Ukrajiny. Nato pribehla 
z vedľajšej miestnosti kaderníčka a prihovorila sa mu 
ukrajinsky. Nevedela som, že tam už dlhšie pracuje. Takže 
mal perfektný moderný strih a zážitok k tomu.

Večer sme s nimi posedeli pri víne, pamätám si, ako 
povedal: „Ja som doteraz žil ďaleko od rodičov. A odte-
raz to platí aj pre ňu.“ O dva dni sme ich viezli na auto-
bus do Prahy. Potom mali ísť ďalej do Berlína. Po niekoľ-
kých dňoch poslali správu, že sú v Prahe a v poriadku, a že 
pán bude možno môcť doštudovať posledný ročník medicí-
ny práve tam.

Momentálne je s nami pani z Kyjeva s dvoma dcérami 
(10 a 13-ročné). Sú zvyknuté na veľkomesto – bývali blízko 
Majdanu. Ukázali sme im naše centrum mesta. Pri pohľa-
de na ľudí okolo sa rozplakali. Tak veľmi by aj oni chceli žiť 
normálny „obyčajný život“. Zobrali sme ich aj do Vysokých 
Tatier. Potom odleteli do Dublinu.

 
    Gabriela Badaničová 

Proste a dostanete

Dvojposteľová voľná izba a veľa príbehov
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Od prvej chvíle sme v rodine spolu premýšľali, ako sa zapo-
jiť do konkrétnej pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na 
Ukrajine. Najstarší syn pracuje vo firme so sídlom v Prahe 
a má k dispozícii služobné auto. Rozhodol sa zatelefonovať 
šéfovi a vysvetliť mu, že sa chce dať k dispozícii pre prevoz 
osôb z ukrajinskej hranice. Šéf mu odpovedal: „Auto môžeš 
použiť, celá firma stojí za tebou.“ Túto službu autom, so sú-
hlasom svojho šéfa, vykonáva syn doteraz.

Druhý syn s nevestou a dcéra so zaťom, ktorí sú aktívni 
v saleziánskej komunite, pomáhali na hraničnom priecho-
de vo Vyšnom Nemeckom s prevozom päťdesiatich detí zo 
sirotinca v ukrajinskom Ľvove. Boli pripravení vziať si nie-
ktorých chlapcov do svojich rodín, ak by bolo treba.

Ďalšia príležitosť sa naskytla „náhodou“. V jedno 
predpoludnie, keď som vchádzala do budovy Kňazského 
seminára sv. Karola Boromejského, kde mám pracovis-
ko Ekumeny, som stretla mladú ukrajinskú mamičku Žeňu 
s dvoma deťmi – Sofi a Emilko. V seminári je totiž ubytova-
ných okolo 60 ľudí z Ukrajiny a bohoslovci sa o nich vzor-
ne starajú. Deti boli vo veku mojich vnúčat. Prihovorila 
som sa im. Mala som slzy na krajíčku. Každý deň sa potom 
naskytla príležitosť na spoločné stretnutia, či keď bolo po-
trebné ísť niečo vybaviť, alebo len tak sa porozprávať.

V jednu sobotu sme ich s manželom pozvali k nám. 
Boli u nás aj naši dvaja vnuci Miško a Martinko. Zo začiat-
ku bola medzi nimi jazyková bariéra, ale postupne pri ko-
paní „bane“ sa naša ukrajinsko-slovenská pracovná sku-
pinka dojímavo zblížila. Emilko hľadal v zemi červíkov; 
chcel ich zachrániť a zobrať do tepla a do bezpečia.

Pravdivosť hesla, že v „jednote je sila“ môžem potvr-
diť vďaka tomu, že sa na mňa obrátil jeden môj známy, kto-
rý bol pri ubytovaní utečencov. Prosil ma, aby som našla tr-
valejšie ubytovanie pre 60-ročnú pani a jej 36-ročnú dcé-
ru s Downovým syndrómom, ktoré nechceli odísť ďaleko. 
Premýšľala som celý deň, ale nevedela som, čo mám robiť, 
na koho sa mám obrátiť. Spomenula som si, že sa vytvorila 
whatsappová skupina Hnutia fokoláre „Pomoc Ukrajine“. 

Tak som tam napísala túto požiadavku. Na druhý deň rá-
no mi volala Vierka z Bratislavy, ktorá má dcérku Dorotku 
s touto diagnózou. Vierka mi povedala, že mi bude volať is-
tý pán zo Spoločnosti Downovho syndrómu v Košiciach, 
ktorý mi pomôže túto situáciu vyriešiť. A naozaj, do 24 ho-
dín sa to stalo. Pre mamičku s dcérou sa našlo ubytovanie, 
kde majiteľ nepožadoval platbu a zároveň boli obe prijaté 
do kolektívu Spoločnosti Downovho syndrómu v Košiciach.

V nedeľu ráno som dostala SMS správu, že v prešov-
skej ubytovni, kde sú ukrajinské ženy s deťmi, potrebujú 
práčku. Venovala som sa príprave obeda pre rodinu a po 
obede som sa ponáhľala na krížovú cestu. Tesne pred za-
čiatkom krížovej cesty som ešte stihla poslať správu do na-
šej už spomínanej skupinky. Po jej skončení som dostala 
správu od volontárky Aničky, ktorá tiež bola zhodou okol-
nosti na krížovej ceste, ale v inej časti mesta Košice, že pre 
mňa má práčku. Ešte v ten večer sa zorganizoval jej prevoz 
do ubytovne v Prešove.

A ako žijeme synodalitu v našej farnosti? Tiež to súvisí 
s utečencami. Od 16. marca je v našej Farnosti sv. Ondreja 
na Podhradovej v Košiciach v ubytovni Baňa Bankov uby-
tovaných 52 Ukrajincov. S manželom sme sa prihlásili za 
dobrovoľníkov. Pomáhame pri registrácii, pri organizač-
ných činnostiach. Všetci, ktorí sme tam z našej farnosti, 
budujeme vzájomné vzťahy medzi sebou a ukrajinským ro-
dinám spoločne pomáhame. Mamičky či staré mamy nám 
za akúkoľvek službu veľmi ďakujú. Ale aj my ďakujeme im: 
za odvahu, vernosť, statočnosť, nebojácnosť, za to, ako sa 
dokázali zomknúť a postaviť sa proti zlu.

Na pracovnom stretnutí spoločne s naším duchovným 
otcom Marekom riešime situácie, na ktoré nikto z nás ne-
bol pripravený a ani nemá potrebné skúsenosti. Ale všet-
ci máme spoločný cieľ. Ukazuje nám ho Ježiš: „Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne 
ste urobili.“ (Mt 25, 40)

    Dáša Fedorková

ZO ŽIVOTA

Mne ste to urobili

Vďaka za vaše svedectvá solidarity a vzájomnosti.
Svoje príspevky môžete aj naďalej posielať na e-mailovú adresu casopis@nm.sk.  



Ako šíriť revolúciu lásky vo svete? 
Službou na periférii

www.obchod.nm.sk

Chiara Amiranteová sa narodila v roku 1966 a je zakladateľka a prezidentka hnutia Nové horizonty.  
V roku 2004 ju sv. Ján Pavol II. menoval za poradkyňu Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestu-
júcich. Záväzok obnovil pápež Benedikt XVI. a aj pápež František. Od roku 2011 je členkou Vedeckého 
komitátu pre časopis People on the Move príslušného dikastéria. V roku 2012 ju Benedikt XVI. menoval  
za poradkyňu Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. 

Chiara nám rozpráva svoj príbeh bez ostychu 
a otvorene, aby každý z nás našiel silu urobiť 
raz a navždy veľmi odvážnu voľbu a rozhodol 
sa pre cieľ v prospech svetla a pravdy. 
Dovoľme, aby radosť, ktorá neustále sprevá-
dza Chiaru, nakazila aj naše duše, naše sve-
domie a priniesla svetlo všade tam, kde sme.

Andrea Bocelli

S Chiarou Amiranteovou som žil dva roky  
v jednej komunite. Je to Božia žena, ktorá sa 
vie rozprávať s Bohom a plniť to, čo jej povie. 
Chiara je tiež osoba, ktorá sa nikdy nevzdáva 
a napriek svojim početným diagnózam takmer 
nikdy nestráca úsmev. Jej životný príbeh sa 
zdá byť skôr románom. Všetko, čo v knihe 
čitateľ nájde, je však pravda a tvorí súčasť jej 
fascinujúceho životného príbehu!

Peter Kuchár, SDB

novinka



START NOW
GEN VERDE

1/8/22 - 6/8/22
 V PREŠOVE

PRE MLADÝCH
 OD 14 DO 25

ROKOV

Môžete si vybrať z týchto
workshopov

 · divadlo · tanec pop dance ·
tanec latin pop · fotografický a

reportáž · spev · perkusie ·
CENA JE 80€ NA OSOBU 

AK IDÚ TRAJA ALEBO VIACERÍ      
 SÚRODENCI, PRVÍ DVAJA PLATIA PLNÚ

SUMU, OSTATNÍ LEN POLOVICU 
  UKRAJINCI MAJÚ ZA VSTUP

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK  

Pozývame Ťa na  

FORMULÁR ÚČASTNÍK 
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSF6YEVACRAVVTWFI1UEL_EM
0POPSUKGINMSDNCK5KIBRVUSZA/VIEWFORM

FORMULÁR DOBROVOĽNÍK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjhJu7UTAaW54lZ3E6gRusujH_e9A

bQafTe_YIr-enBFzMkw/viewform
 

Chcem prísť 
ako učastník

Chcem prísť 
ako dobrovoľník

startnowpresov2022@gmail.com


