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EDITORIÁL

Každodenný život prináša so sebou nové si-
tuácie. Vtedy sa rozhodujeme, či niekomu pomôže-
me, alebo si ho nevšimneme, alebo mu v jeho sta-
rostiach a problémoch ešte pridáme.

Na začiatku svätej omše sa (vedome či neve-
dome) modlíme: „Vyznávam, že som zhrešil myš-
lienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním
dobrého.“ Konať dobro, ktorým je aj služba núdz-
nym, nie je neutrálna vec. Vyžaduje od každého
aktívne rozhodovanie. Ak nepomôžeme vo chvíli,
keď treba, obyčajne už nepomôžeme nikdy. Čas sa
nedá zastaviť, ani vrátiť. Prijde však nová situácia,
nová výzva pomôcť, nové rozhodovanie.

Prajem vám, aby aj nasledovné stránky našho
časopisu inšpirovali vaše rozhodnutia využívať
príležitosti robiť dobro blížnemu.

Ing. Juraj Barát
Generálny sekretár SKCH

OObbssaahh
Z DIECÉZNYCH CHARÍT

ROZHOVOR S …
… Mgr. Marekom Badidom, šéfredaktorom časopisu Cesta

VIANOCE V DCH
Vianoce v diecéznych charitách

NAVŠTÍVILI SME …
… Charitný domov Dolný Smokovec

PREDSTAVUJEME
Aj oni chcú byť užitoční a obdarovávať

HUMANITÁRNA POMOC
Napísali nám adoptívni rodičia…
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského pomáha deťom v Indii

POMOC PRE ÁZIU
Slovenská katolícka charita vyhlásila zbierku pre juhovýchodnú Áziu
SKCH pripravila projekt na pomoc Myanmarsku
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ADRESÁR SKCH

Sekretariát Slovenská katolícka cha-
rita
Adresa: Kapitulská 18, 
814 15 Bratislava
Tel.: ++421-2-5443 1506, 5443 2503
Fax: ++421-2-5443 3097
E-mail: charita@computel. sk
http: //www.charita.sk/
Účet: 683221653/7500

Bratislavská katolícka charita
Adresa: Heydukova 12, 
811 08 Bratislava
Tel.: 02-5296 4566, 
Fax: 02-5292 0275
E-mail: bkch@ba.psg.sk
http: //www.ba.psg.sk/prezenta/
charitaba/
Účet: 4010078918/3100 
Ľudová banka Bratislava

Bratislavsko-trnavská arcidiecézna
charita
Adresa: Hlavná 43, 917 00 Trnava
Tel.: 033-5511 396, Fax: 033-5511 397
E-mail: battarci.charita@stonline.sk
Účet: 10073412080/4900 Istrobanka

Diecézna charita Nitra
Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Tel.: 037-772 1738, Fax: 037-772 1798
E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk
http: //www. charitanitra. sk/
Účet: 691943162/0200 VÚB Nitra

Diecézna charita Banská Bystrica
Adresa: Kapitulská 21, 
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-472 0272, Fax.: 048-472 0271
E-mail: dcharbb@isternet.sk
http: //www.isternet.sk/dcharbb/
Účet: 736841312/0200 VÚB

Spišská katolícka charita
Adresa: Jesenského 5, 
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053-4424 519, Fax: 053-4424 519
E-mail: caritas@nextra.sk
http: //www.caritas.sk/
Účet: 29634-592/0200 
VÚB Spišská Nová Ves

Diecézna charita Rožňava
Adresa: Nám. baníkov 27, 
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
Účet: 18137 582/0200 VÚB

Arcidiecézna charita Košice
Adresa: Bočná 2, 040 01 Košice
Tel.: 055-6255 317, 
Fax: 055-6255 328
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
http://www.charita-ke.sk/
Účet: 8010-0513026193/7500 
ČSOB Košice

Gréckokatolícka diecézna charita 
Prešov
Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970, 
Fax: 051-7723 970
E-mail: charitagkdch@stonline.sk
http://www.grkatpo.sk/charita/
Účet: 28039-572/0200 
VÚB Prešov

Gréckokatolícka apoštolská 
exarchátna charita
Adresa: Dominikánske nám. 13, 
040 01 Košice
Tel.: 055-7299007, 055-7299008
Fax: 055-7299008
E-mail: grlckola@stonline.sk
Účet: 4 350 228 409/3100
Ľudová banka

Slovenská katolícka charita (SKCH) je neštátna nezisková organizácia, ktorá poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchov-
no-vzdelávacie služby všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Právnou formou SKCH je „Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti“, ktoré zriadila Konferencia biskupov Slovenska a je
samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kanonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení; tvoria ju arci-
diecézne a diecézne charity, Bratislavská katolícka charita a Sekretariát Slovenská katolícka charita, ktoré sú samostatnými subjekt-
mi s vlastnou právnou subjektivitou.
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Pani Janette a pán Guus Vereijssenovci
sú manželia, ktorí pochádzajú z Ho-
landska. Momentálne žijú v Selci pri
Trenčíne. Pán Guus zastupuje na Slo-
vensku holandskú stranu v jednej spo-
ločnosti. Obaja prejavili záujem o spolu-
prácu s charitou v blízkom okolí. Pani
Janette pracuje každý pondelok ako
dobrovoľníčka v Domove dôchodcov
v Novej Dubnici. Priviezla sem z Ho-
landska nákladné pomôcky pre slabšie
pohyblivých.
Prvýkrát navštívili Charitný domov v Po-
važskej Bystrici spolu so svojou prí-
buznou z Holandska, pani Ans Groenla-
dovou, ktorá už veľa rokov pracuje
v tamojšej charite. Počas stretnutia, na
ktorom získali bližšie informácie o det-
skom domove, vyhlásili: „Toto bude náš
charitný dom. Povedzte nám, čo najviac
potrebujete a my vám budeme pomáhať.“
Odvtedy doň pravidelne osobne pri-
vážajú nielen balíky s oblečením a obu-
vou, ale aj futbalové siete, športové vaky
a školské potreby. Chceli by sme im aj
touto cestou srdečne poďakovať.
PhDr. Irena Štofaníková
Dobrovoľníčka farskej charity Nová Dubnica

17. decembra minulého roku poskytol spiš-
ský diecézny biskup František Tondra
finančnú pomoc obetiam prírodnej katas-
trofy vo Vysokých Tatrách. Naším cieľom je
podporiť najmä starších ľudí a sociálne sla-
bé rodiny. Sumu 103 500 Sk sme z Huma-
nitárneho fondu Spišskej katolíckej charity,
ktorý bol založený z príspevkov veriacich
Spišskej diecézy v októbri 2004, použili prá-
ve na takéto účely. Prerozdelenie finančnej
pomoci zabezpečila na základe predbežnej
analýzy potrieb Farská charita Vysoké Tatry
spolu s miestnym správcom farnosti.
Mgr. Marek Krajňák

Spišská katolícka charita – Dom Charitas
sv. Jozefa a Špeciálna základná škola
sv. M. Kolbeho v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom pripravujú v sobotu,
9. apríla 2005 o 16.00h v Koncertnej sieni
Reduty v Spišskej Novej Vsi, spoločenské
stretnutie detí, priateľov a všetkých ľudí
s dobrým srdcom. Spríjemniť a spestriť
večer prídu svojím vystúpením aj deti z ta-
nečného folklórneho súboru Ihrík v Spiš-
skej Novej Vsi. Do tanca bude hrať hudob-
ná skupina TIP.
Ing. Eleonóra Mitríková

Bohatým programom, veselými pesnička-
mi, básničkami a vlastnoručne priprave-
nými darčekmi a balíčkami prišli pozdra-
viť klientov do Domu Charitas sv. Františ-
ka z Assisi v Trstenej deti, učiteľky a vy-
chovávateľky miestnej Cirkevnej základ-
nej školy Rudolfa Dilonga. Rozbaľovanie
balíčkov sprevádzala veselá nálada a roz-
žiarené tváre štebotavých detí. Finančné
prostriedky na tento cieľ boli poskytnuté
z projektu „Darujte Vianoce“ od firmy
Orange.
Anna Parcová

Stredný a severný Spiš je azda z celého
územia Slovenska najväčšmi osídlený ci-
gánskym etnikom. Od čias komunizmu
po šúčasnosť integrácie Európy nezriedka
z oficiálnych politických, spoločenských
a iných štruktúr počuť o zaručených
šablónach a čarovných prútikoch pri
riešení postavenia tejto minority. Mnoho
nadácií s nemalými finančnými prostried-
kami sa „venuje“ danej problematike.
Žiaľ, často nie je vidieť zodpovedajúce vý-
sledky, pravda, uvedomiac si, že ide o veľ-
mi dlhodobé záležitosti. Ale aj tak. Na
druhej strane mnohí príslušníci majority
na to, aby obránili svoje často navonok
i vo vnútri diskriminujúce postoje, negati-
visticky hodnotia daný problém a vo svo-
jich negativistických vymedzeniach idú
ďalej, označujúc každú aktivitu, každú
snahu ako nezmysluplnú. V týchto, mož-
no až rigoristických, populisticko-apatic-
kých krajnostiach vyvstáva pred Cirkvou,
každou kresťanskou dušou a Charitou
v znakoch doby vážna výzva hľadania pra-
vej núdze Cigánov a ľudského, kresťan-
ského i pastoračného, ale vždy systémo-
vého sprevádzania.
Preto v poslednom februárovom týždni
navštívila Spišskú katolícku charitu pra-
covná skupina rakúskej Charity. Po vizitá-
ciách v cigánskych osadách a časti obcí
a miest na Spiši, ktoré sú nimi značne
osídlené, po mnohých rozhovoroch so sta-
rostami obcí, učiteľmi, kňazmi a tiež sa-

motnými Cigánmi bolo možné konštato-
vať, že vzdelávanie, najmä detí a mladých
ľudí, využívanie voľnočasových aktivít je
prepotrebné. Avšak tomu všetkému kate-
goricky musí predchádzať príklad a vý-
chova v rodine. To sa môže naplniť len vte-
dy, ak budú stanovené jasné pozície po-
vinnosti ale i možnosti pracovať, čo platí
najmä pre otcov rodín. Nepomôže len bu-
dovať tzv. nízkoštandardné obydlia s for-
málnou účasťou Cigánov, najmä pred ka-
merami a médiami. Nepomôže kupovať
lopty a bicie nástroje, ani organizovať kul-
túrne, spoznávacie, či iné výlety a pobyty.
Čiastočne môže pomôcť systémové, kaž-
dodenné sprevádzanie človeka a cigánskej
komunity. Teda nie kuratela, ale život vzo-
rov, s nimi a pri nich, na princípoch láska-
vej prísnosti, spravodlivej povinnosti a to
nadovšetko v pretavení pravou vierou.
Ing. Peter Maľučký

Slovenská katolícka charita pripravuje
v spolupráci s firmou EUROIT s. r. o. ino-
váciu svojej webovej stránky. Internetová
prezentácia  bude mať nový dizajn a
okrem základných údajov o charite a jej
činnosti bude jej súčasťou aj fotogaléria,
či informácie o prebiehajúcich alebo pri-
pravovaných projektoch, zbierkach a pod.
Spustená by mala byť v priebehu apríla
2005.  
Mgr. Jana Čahojová
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Z DIECÉZNYCH CHARÍT

HUMANITÁRNA POMOC TATRÁM

VEČER V REDUTE

PRAVÁ NÚDZA CIGÁNOV

DARUJTE VIANOCE

SKCH PRIPRAVUJE NOVÚ WEBOVÚ
STRÁNKU

POĎAKOVANIE ZA POMOC CHARITE



… Mgr. Marekom Badidom,
šéfredaktorom časopisu Cesta
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ROZHOVOR S …

Rozhovor pripravila Mgr. Jana Čahojová

Na úvod by ste našim čitateľom mohli
priblížiť vznik časopisu Cesta a záro-
veň predstaviť jeho zameranie.

Časopis Cesta, ako mesačník bezdomovcov,
abstinentov a sympatizantov, je jediným
kresťansky orientovaným pouličným časo-
pisom na Slovensku. Jeho vydavateľom je
Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove.
Prvé číslo vyšlo v novembri 2002. Bol to sa-
mizdat, ktorý sme kopírovali na staršom
kopírovacom stroji. Mesačne sa predalo asi
tisíc takýchto výtlačkov. Po krátkom čase
sme museli skvalitniť technológiu a prejsť
na tlačiarenskú výrobu.
Časopis má dva špecifické ciele. Jedným
z cieľov bolo stať sa kresťanskou alternatí-
vou vtedy už jestvujúceho pouličného časo-
pisu Nota bene. Gréckokatolícka diecézna
charita mala s Nota bene rozbehnuté roko-
vania a pripravovali sme sa na spoluprácu.
Kooperácia s nimi však bola pozastavená,
pretože sme narazili na jeden závažný prob-
lém. Nota bene bol vtedy dosť liberálne
orientovaný a takýto časopis sme jednodu-
cho nechceli rozširovať. Sily, ktoré sme pri-
pravovali na spoluprácu s Nota bene sme
preorientovali na rozbehnutie už existujú-
cej Cesty.
Druhým cieľom časopisu je šíriť kultúru ži-
vota bez alkoholu a drog. Pracoval som ako
terapeut pre ľudí závislých od alkoholu
a veľmi silne som prežíval to, že je potrebné
písať o nebezpečenstve akejkoľvek závislos-
ti. Dennodenne ma o tom presviedčali po-
hľady ľudí, ktorých životy boli zohavené al-
koholom a drogami.

Kto pripravuje publikované články?
Šéfredaktorom Cesty som ja, na príprave
časopisu sa však spolupodieľajú aj Mgr. De-
nisa Považanová a Martina Poláková, exter-
ná redaktorka. Veľkou oporou je pre nás
tiež celá redakčná rada a musím spomenúť
aj našich klientov.

Má časopis svoju stálu rubriku, v kto-
rej ľuďom približujete osudy klientov
Domu Charitas, Nocľahárne Archa
v Prešove alebo iných charitatívnych
zariadení, ktoré sa starajú o drogovo
alebo inak závislých občanov, príp.
osoby po výkone trestu odňatia slobo-
dy či spoločensky neprispôsobené?

Svedectvá klientov, ktorým sa snažíme po-
máhať, sú neoddeliteľnou súčasťou časopi-
su Cesta. Vždy spájame pohľady odborní-
kov – psychiatrov, psychológov a teológov
s autentickými výpoveďami ľudí, ktorí zá-
pasia s akoukoľvek drogou.

Kde si môžu ľudia časopis Cesta kúpiť,
prípadne predplatiť?

Ako som už spomínal, časopis Cesta je po-
uličným časopisom – to znamená, že ľudia
si ho môžu kúpiť od pouličných predajcov.
Zatiaľ najmä v Prešove. Niekedy aj v Krem-
nici, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach.
Vzhľadom na to, že alkoholizmus postihuje
celé Slovensko, rozhodli sme sa ponúknuť
náš časopis aj vo farnostiach, najmä na de-

dinách. Momentálne ho posielame do 150
farností na východnom Slovensku.
Časopis chceme ponúknuť predovšetkým
rodinám, ktoré sú „postihnuté“ alkoholiz-
mom alebo inými závislosťami. Je možné si
ho objednať na adrese: Časopis Cesta, Pod
Táborom 33, 080 01 Prešov, e- mailom na
adrese marekbadida@zoznam.sk, alebo
sms správou na čísle 0915 961 712.

Aké sú vaše plány do budúcnosti, akou
„cestou“ by ste chceli viesť váš časo-
pis?

Naším dlho očakávaným cieľom je dostať
sa ako pouličný časopis aj do iných veľkých
miest na Slovensku. V tomto smere sme
priam odkázaní na pomoc všetkých riadi-
teľov diecéznych charít. Bez ich rozhodnutí
to nepôjde. Našou snahou je preniknúť
s Cestou aj na západné Slovensko a tak pri-
spieť k šíreniu kultúry života bez alkoholu
a drog. Prostredníctvom nášho časopisu by
sme chceli tiež prispievať k zviditeľňovaniu
jednotlivých diecéznych charít. Bez ich spo-
lupráce to však pravdepodobne nepôjde.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí nás v tomto smere povzbudzujú, osobit-
ne však prezidentovi SKCH Mons. Štefanovi
Sečkovi, PaeDr. Milene Bereseckej a duchov-
nému správcovi Gréckokatolíckej diecéznej
charity RNDr. Jozefovi Voskárovi. Nech Ježiš,
ktorý je Cestou, odmení ich úsilie.

… Mgr. Marekom Badidom,
šéfredaktorom časopisu Cesta

„Cestári“. Zľava: Mgr. Marek Badida, Mgr. Denisa Považanová, br. Slavo Nergeš – absolvent pasto-
račnej praxe, Daniel Frohmann – pracovník aktivačnej činnosti.

„Expedícia časopisu“
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VIANOCE V DCH

Vianoce v diecéznych charitáchVianoce v diecéznych charitách

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravi-
la v decembri 2004 v spolupráci so Slovenskou
sporiteľňou (SLSP), ako generálnym partne-
rom, projekt pod názvom Vianoce v diecéznych
charitách. Zapojili sa do neho: Bratislavsko-tr-
navská arcidiecézna charita, Diecézna charita
Nitra, Diecézna charita Banská Bystrica, Spiš-
ská katolícka charita, Diecézna charita Rož-
ňava, Arcidiecézna charita Košice, Gréckoka-
tolícka diecézna charita Prešov a Gréckokato-
lícka apoštolská exarchátna charita Košice.

BRATISLAVSKO-TRNAVSKÁ
ARCIDIECÉZNA CHARITA

31. 12. 2004 zorganizovala Bratislavsko-tr-
navská arcidiecézna charita (BA-TTADCH)
pre 20 ľudí bez domova silvestrovskú ak-
ciu. Súčasťou stretnutia nebolo len podáva-
nie kapustnice, diskutovalo sa aj o novoro-
čných predsavzatiach. Na záver si všetci za-
želali zdravie, šťastie, lásku a pani Mgr.
Vadrnová, sociálna kurátorka BA-TTADCH,
klientom odovzdala balíčky s potravinami,
hygienickými potrebami a ošatením.

DIECÉZNA CHARITA NITRA
Diecézna charita Nitra pripravila v rámci
projektu medzi SKCH a SLSP viaceré pred-
vianočné, vianočné a silvestrovské akcie.
Vianočný dom bol určený predovšetkým
pre klientov Domu charity sv. Kamila v Ži-
line, ale prišli sa naň pozrieť aj ich príbuzní.
Spríjemnil im vianočné a novoročné sviatky
duchovným slovom, pohostením, kultúr-
nym programom, ale aj malým darčekom.

Aj touto cestou sa im pripomenulo, že sú
ľudia, ktorým na nich záleží.

Vianoce pre každého (Charitatívno-sociál-
ne centrum Trenčianska Teplá)
Cieľom tejto akcie bolo pripraviť ľuďom,
ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej
núdzi, starým a osamelým občanom Tren-
čianskej Teplej pekné Vianoce. Nakúpili sa
darčekové balíčky s potravinami a drob-
ným spotrebným tovarom a každý formou
„vianočnej koledy“ odovzdali priamo v do-
mácnostiach. Deťom priniesli radosť a starí
ľudia neskrývali dojatie.

… Aj oni chcú mať Vianoce… (Charitatív-
no-sociálne centrum Nemšová)
Vianočné posedenie zorganizovalo charita-
tívno-sociálne centrum Nemšová v spolu-
práci so Slovenskou sporiteľňou, mestom
Nemšová a Kontom Orange. Bolo určené
pre sociálne slabých občanov, osamelo žijú-
cich a neprispôsobivých ľudí. Súčasťou
stretnutia bola Štedrá večera, drobné darče-
ky, duchovné slovo a kultúrny program
detského súboru.

Vianočný darček pre každého (Charitatív-
no-sociálne centrum Čadca)
Ako naznačuje samotný názov, hlavným
cieľom tejto akcie bolo obdarovať ľudí v nú-
dzi, a to nielen materiálne, ale aj milým slo-
vom, povzbudením. Najviac sa potešili deti,
pre ktoré to boli často jediné darčeky.

Vianoce pre ľudí bez domova (Charitatív-
no-sociálne centrum Trenčín)
Na stretnutí sa zúčastnilo 20 bezdomovcov,
ktorým CHSC Trenčín pripravilo balíčky so

zimným oblečením (čiapkou, šálom, ruka-
vicami a ponožkami).

Vianoce vo väzení
Cieľom tejto akcie bolo priniesť vianočné
posolstvo aj za múry väznice. Riaditeľ
diecéznej charity Nitra, Ing. Juraj Barát, na-
vštívil s otcom biskupom Mons. Chovan-
com Ústav na výkon trestu odňatia slobody
a výkon väzby na Cintorínskej a Vasilovej
ulici v Nitre. Súčasťou stretnutia bola aj svä-
tá omša a spoločné posedenie s väzňami.

Silvester v Dennom azylovom centre
(DAC) Nitra (Charitatívno-sociálne cen-
trum Nitra)
Počas celého roka poskytujú v DAC Nitra
starostlivosť svojim klientom-bezdomov-
com. V posledný deň roku 2004 pre nich
charitní pracovníci pripravili akciu spojenú
s podávaním kapustnice. Zároveň im odo-
vzdali balíčky s potravinami a s drobným
spotrebným tovarom (hygienickými potre-
bami a pod).

DIECÉZNA CHARITA BANSKÁ BYSTRICA
Charitatívno-sociálne centrum (CHSC)
v Banskej Bystrici pripravilo v súvislosti
s projektom Vianoce v diecéznych chari-
tách pre približne 30 bezdomovcov kapust-
nicu a drobné balíčky s potravinami a tep-
lými ponožkami. Starostlivosť o ľudí bez
domova však neprebieha v CHSC Banská
Bystrica len počas vianočných sviatkov, tep-
lý obed im podávajú každý deň v roku.

Charitný dom Útočište sa každoročne
snaží spríjemniť svojim obyvateľkám viano-
čné sviatky kultúrnym programom, či už
prostredníctom pedagógov z ĽŠU alebo de-
tí zo školy, škôlky a pod. Okrem ovocia
a sladkostí však mohli koncom minulého
roka, vďaka finančnej pomoci Slovenskej
sporiteľne, nakúpiť svojim klientkám aj
drobný kozmetický darček, ktorý ich
úprimne potešil. 21. 12. 2004 pracovníci
charitného domu pozvali k vianočnému
stromčeku hudobnú skupinu z ĽŠU
v Kremnici. Na stretnutí sa spievali a hrali
vianočné koledy a na záver nechýbala slad-
ká odmena pre všetkých. Vo vianočnom ob-
dobí sa v Charitnom dome Útočište uskuto-
čnila 26. 12. 2004 ešte jedna akcia, na ktorú
prišlo 17 rómskych detí. Spievali sa na nej
nielen rómske pesničky, ale aj Tichá noc,
ktorou si pripomenuli narodenie Ježiška.

Charitatívno-sociálne centrum (CHSC)
Zvolen pripravilo v zvolenskom kine Mier
na Štedrý deň pre 30 bezdomovcov sviatoč-
ný obed. Pozostával z tradičnej kapustnice,
ryby, zemiakového šalátu, záskuskov a ovo-
cia. Pri príprave a podávaní obeda pomáha-
li charitným pracovníkom dobrovoľníci.Silvestrovská akcia pre ľudí bez domova v BA-TTADCH.



Na stretnutie prišli aj evenjelický farár vdp.
Ján Podlesný, rímskokatolícky dekan vdp.
Stanislav Varga, primátor mesta Zvolen Vla-
dimír Maňka a vedúca CHSC Zvolen sr.
Klára. Ľuďom bez domova sa rozdávali aj
drobné darčeky, v ktorých našli spodnú
bielizeň, čiapky, ponožky a ovocie.
1. 1. 2005 pripravili charitní pracovníci
s pomocou dobrovoľníkov novoročný obed
pre 42 bezdomovcov.

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Spišská katolícka charita (SpKCH) pripra-
vila v rámci Vianoc v diecéznych charitách
viaceré dobrovoľnícke a profesionálne pro-
jekty pre starých a chorých ľudí, sociálne
slabé rodiny a deti, osamelé matky, týrané
dievčatá-ženy a ľudí bez domova.

Dobrovoľnícke projekty SpKCH počas
vianočných a novoročných sviatkov
Do dobrovoľníckych projektov SpkCH sa
v čase vianočných a novoročných sviatkov
zapojilo 15 farských charít (FCH): FCH Vy-
soké Tatry, FCH Nová Ľubovňa, FCH Po-
dolínec, FCH Ľubica, FCH Smižany, FCH
Spišská Nová Ves, FCH Komjatná, FCH
Lúčky, FCH Ludrová, FCH Ružomberok,
FCH Stankovany, FCH Liptovský Mikuláš,
FCH Horná Lehota, FCH Novoť a FCH
Oravská Polhora. Vďaka dobrovoľníkom
SpKCH a finančnej podpore Slovenskej
sporiteľne bolo obdarovaných 156 rodín
a 297 ľudí.

Profesionálne projekty SpKCH v čase via-
nočných a novoročných sviatkov
Dom Charitas sv. Jozefa pripravil 30. 12.
2004 stretnutie s osamelými ženami- mat-
kami v núdzi. Jeho súčasťou bolo odovzdá-
vanie balíčkov s potravinami, hygienických
potrieb a oblečenia pre deti.

V Dome Charitas sv. Damiána de Veuster
sa na Štedrý večer uskutočnilo stretnutie
s chlapcami z detských domovov, ktoré po-
zostávalo zo spoločnej večere a odovzdania
vianočných balíčkov s odevami a hygienic-
kými potrebami.

Dom charitas sv. Kláry pomáha týraným
a zneužívaným dievčatám a ženám vo veku
od 15 do 25 rokov. 30. 12. 2004 pre nich
charitní pracovníci pripravili stretnutie, na
ktorom im odovzdali aj drobné darčeky
s bielizňou a prostriedkami osobnej hygieny.

Pomoc pri katastrofách
Spišská katolícka charita v súsvislosti s pro-
jektom vianočné akcie v diecéznych chari-
tách poskytla finančnu pomoc rodine, kto-
rej úplne vyhorel dom.

DIECÉZNA CHARITA ROŽŇAVA
Vianoce 2004
Diecézna charita Rožňava pripravila
s finančnou pomocou Slovenskej spori-

teľňe, generálneho partnera SKCH, v Dome
charity Gelnica, Dome charity Švedlár,
Dome charity sv. Vincenta a Charitatív-
no- sociálnom centre Rožňava akciu s náz-
vom Vianoce 2004. Pracovníci a dobrovoľ-
níci charity použili poskytnuté finančné
prostriedky na nákup potravín potrebných
na prípravu Štedrej večere pre ľudí v núdzi,
drobných praktických darčekov, na prepra-
vu nevládnych či imobilných klientov a na
zakúpenie spoločenských hier pre deti zo
sociálne slabých rodín. Krajšie Vianoce tak
prežilo 151 staších ľudí (vo veku od 60 do
90 rokov), osamelo žijúcich, opustených či
sociálne slabých dospelých aj detí.

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE
Na Štedrý deň priniesli do Hospicu Matky
Terezy v Bardejove skauti betlehemské svet-
lo. Súčasťou sviatočného dňa bola aj spoloč-
ná večera klientov a personálu, po ktorej sa
rozdávali darčeky. Na Štefana prišli kolední-
ci z Bardejovskej Novej Vsi, 27. 12. 2004 bo-
lo pripravené pásmo piesní, ktoré priniesli
ako dar deti z Dlhej Lúky. Vianočný prog-
ram detí zo Stebníckej Huty potešil všet-
kých o deň neskôr. Na Nový rok sa uskutoč-
nil vianočný koncert detstkého speváckeho
zboru Svetielko z Bardejova. Vianočnú at-

mosféru zavŕšilo 7. 1. 2005 novoročné pose-
denie klientov a personálu hospicu.

Štedrá večera v Krízovom centre Košice
Prípravy na Štedrý večer sa u nás začali už o
deň skôr, a to upratovaním spoločenskej
miestnosti, prestieraním sviatočného stola.
Poobede sme vianočnú kapustnicu, ktorú
nám prichystali šikovné tety v Domove dô-
chodcov na Južnej triede, priviezli do krízo-
vého centra. Pri jej dovoze nám pomohli do-
brovoľníci, p. None a Bill Baker, ktorí už
dlhšie spolupracujú s naším zariadením.
Tento rok na vianočnom stole nechýbalo ani
tradičné štedrovečerné jedlo: šalát s rybou,
bobaľky s makom, sladkosti, ovocie a chutné
nápoje.
Začiatok večere bol naplánovaný na 18.00h,
ale všetci sme zasadli k sviatočne prestretému
stolu o 19.00h. Klientov, ktorí prichádzali do
krásne vyzdobenej spoločenskej miestnosti,
službukonajúci pracovníci privítali slovami:
„Dnes sme jedna veľká rodina a budeme mať
spoločnú večeru.“ Pre väčšinu z nich to boli
nezabudnuteľné chvíle, pretože takúto prí-
jemnú atmosféru nezažili nikdy v živote. So
slzami v očiach si vychutnávali výbornú ka-
pustnicu, ostatné dobroty a celkovú atmosfé-
ru. Celý večer sa snažili charitní pracovníci
viesť v domácej atmosfére. Tradičné slovenské
zvyky si v kruhu klientov vychutnávali aj spo-
mínaní dobrovoľníci Bakerovci s rodinou.
Večera sa začala úvodnou modlitbou a prečí-
taním žalmu. Klienti dostali možnosť, aby sa
sami pomodlili. Bola to pre nich pocta. Keď
sme sa najedli, začali sa rozdávať darčeky.
Najmilší pohľad bol na rozžiarené detské oč-
ká, ktoré nachádzali v balíčkoch krásne
plyšové hračky, spoločenské hry, skladačky a
potraviny. Slávnostný večer pokračoval kul-
túrnym programom. Najmenší zaspievali
krásne pesničky a koledy, za čo dostali slad-
kú odmenu. Večer gradoval voľným program,
niektorí tancovali v spoločenskej miestnosti,
iní hrali karty v kuchyni, najmenší šantili.
Nikto sa nenudil, každý sa zabával, ako ve-
del. Keďže bola zabezpečená polnočná omša,
pracovníci sa usilovali, aby sa na nej zúčast-
nilo čo najviac klientov. Pred polnocou zaví-
tali do krízového centra saleziáni z DON
BOSCA a kaplán s kňazom, ktorí odslúžili
slávnostnú polnočnú omšu. Po nej navštívili
klientov na izbách. Kňaz udelil požehnanie
aj našej najmladšej, štvordňovej Lucinke.
Priebežne chodili pred krízové centrum bez-
domovci, ktorých sme ponúkli jedlom a tep-
lým čajom. Štedrý večer sa oficiálne skončil
až o šiestej ráno. Vianoce však u nás po-
kračovali aj na druhý deň, klientom sme pri-
pravili slávnostný obed.
Usmiate detské tváre, spokojnosť ich rodičov
a mládeže potvrdzujú, že tieto sviatky pracov-
níkov v krízovom centre nezaskočili, ale na-
opak ukázali, že právom zastávajú svoju
funkciu. Veľká vďaka patrí aj sponzorom, bez
ich finančnej pomoci by Štedrá večera nebola
taká bohatá.
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Štedrá večera pacientov a personálu Hospi-
cu Matky Terezy.



w w w . c h a r i t a . s k 7

VIANOCE V DCH

Silvester v Krízovom centre
Posledný deň v roku sa niesol v uvoľnenej a
veľmi príjemnej atmosfére. Okrem službuko-
najúcich pracovníkov prišli spríjemniť silves-
trovský večer do zariadenia aj ďalší charitní
pracovníci.
Po príchode všetkých hostí a klientov sa zača-
la slávnostná večera, ktorá pozostávala
z chutnej kapustnice, vyprážanej ryby a ze-
miakového šalátu. Posilnení chutným jedlom
a po krátkom oddychu sa už všetci tešili na
hlavný program večera, spevácku súťaž KRÍ-
ZOVÉ CENTRUM HĽADÁ SUPERSTAR.
Keďže nám bolo známe, že naši klienti majú
spev v krvi, nepotrebovali nijakú predchá-
dzajúcu prípravu. Všetko sa chápalo v duchu
improvizácie. Superstar sa začala predstave-

ním poroty, ktorú tvorili klienti a pracovníč-
ka Krízového centra. Potom moderátorka
večera náhodne vyberala účinkujúcich v troch
kategóriách – sólový spevák, speváčka a duet.
Klienti podávali v jednotlivých kategóriách
výkony na „superstarskej“ úrovni, preto sme
nemuseli zaviesť štvrtú kategóriu, hviezdnu
rotu, určenú pre slabších spevákov. Porota to
pri výbere víťazov v jednotlivých kategóriách
nemala vôbec jednoduché. Za svoje „su-
perstarské“ vystúpenia boli všetci odmenení
drobnými darčekmi a sladkosťami. Bodku za
hlavným programom urobili pracovníci, ktorí
zaspievali v nesúťažnom kole svoje obľúbené
piesne.
Atmosféra gradovala a takmer sme si nevšim-
li, že sa blížil koniec roka 2004. Spoločne
sme si pripili a zaželali len to najlepšie v no-
vom roku 2005.
Po prípitku a vinšoch nasledovala novoročná
diskotéka, ktorá sa skončila až v ranných ho-
dinách. Na tento neopakovateľný Silvester
budeme ešte dlho spomínať…

GRÉCKOKATOLÍCKA DIECÉZNA
CHARITA PREŠOV

16. 12. 2004 sa v popoludňajších hodinách
uskutočnil v priestoroch spoločenskej
miestnosti Domu Charitas „Vianočný klub
abstinentov klubu KAHAN“, na ktorom
všetci jeho členovia zhodnotili svoje absti-
nentské úsilia v roku 2004 a vyslovili žela-
nie, aby sa aj ten nasledujúci niesol v zna-
mení „triezvych dní“.
24. 12. 2004 sa v spoločenských priesto-
roch zariadení Resocializačného systému
Cesta k domovu zorganizovali tri akcie:

Štedrý deň v nocľahárni Archa, Štedrý
deň v Dome Charitas a Štedrý deň v Do-
move nádeje, na ktorých sa zúčastnili
klienti uvedených zariadení spolu s terape-
utickými tímami. Mnohým sa v očiach ob-
javili slzy štastia a dojatia, pretože po dlh-
šom čase mali možnosť prežiť najkrajšie
sviatky kresťanov v kruhu ľudí, ktorí im ro-
zumejú, vnášajú do ich dní pokoj, radosť
a pocit, že nie sú na svete sami.

Charitatívna služba v rodinách (CHSR)
Prešov, CHSR Sabinov, CHSR Stará Ľubo-
vňa, CHSR Svidník, CHSR Čirč, CHSR
Medzilaborce a CHSR Snina pripravili
vo vianočnom období balíčky – vianočné
„tajomstvá“ pre 80 klientov. Pracovníci cha-
rity im ich odovzdali po Vianociach v do-
mácom prostredí v rámci bežnej návštevnej
služby. Pozostávali často z ovocia, sladkos-
tí, praktických vecí (uterákov, hygienických
potrieb), či upomienkových predmetov
(hrnčekov, pohárov, keramiky).

Dom sv. Anny v Starej Ľubovni použil
finančné prostriedky, ktoré mu boli poskyt-
nuté v rámci projektu medzi SKCH a Slo-
venskou sporiteľňou na prípravu vianoč-
ných balíčkov so sladkosťami, ovocím
a hračkami pre 16 detí.

GRÉCKOKATOLÍCKA APOŠTOLSKÁ
EXARCHÁTNA CHARITA KOŠICE

Polnočná
V spolupráci s väzenským kaplánom npor.
Mgr. Petrom Nižníkom sa ukutočnila na
Štedrý večer slávnostná svätá omša a pri-
pravili vianočné darčeky pre 144 odsúde-
ných z Ústavu na výkon väzby a výkon tres-
tu odňatia slobody v Košiciach.

Darčeky pre deti štyroch sociálne slabých
rodín Košice-Šaca
13 deťom a ich rodičom v Šaci spríjemnila
Gréckokatolícka apoštolská exarchátna
charita Košice vianočné sviatky nielen pria-
teľským slovom, ale vďaka podpore gene-
rálneho partnera, Slovenskej sporiteľne, aj
drobnými darčekovými balíčkami.

Novoročné trojkráľové popoludnie
Zdravotné sestry a opatrovateľky ADOS-u
(ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti) pripravili 7. 1. 2005 stretnu-
tie klientov Opatrovateľskej služby v rodi-
nách Michalovce. Spestrením popoludnia
bolo vystúpenie detí 8. základnej školy
v Michalovciach. Darčeky odovzdali mobil-
ným klientom priamo na stretnutí, imobilní
klienti ich dostali pri domácej návšteve za-
mestnancov ADOS-u.

Vianočný čas nás zbližuje. Otvárame svoje srd-
cia a snažíme sa podať pomocnú ruku ľuďom,
ktorí sú na ňu odkázaní. Niekrorí z nás po-
máhajú materiálne, iní modlitbou, milým slo-
vom, či pohladením. Vďaka pracovníkom

a dobrovoľníkom Slovenskej katolíckej charity,
finančnej podpore Slovenskej sporiteľne preži-
li krajšie vianočné sviatky stovky ľudí na celom
Slovensku. Bolo by krásne, keby sme posolstvo
Vianoc – lásku a pomoc blížnemu napĺňali po
celý rok.

Pripravila: Mgr. Jana Čahojová
Spolupracovali: Mgr. Lucia Konečná (Bratislavsko-
-trnavská arcidiecézna charita), Mgr. Jana Matejki-
nová (Diecézna charita Nitra (DCHNR)), Kamila
Poláčková (DCHNR), Margita Šumichrastová
(DCHNR), Eva Ondrušková (DCHNR), Mária Gräf-
fingerová (DCHNR), PaedDr. Milena Beresecká
(DCHNR), Mária Makáňová (DCHNR),Clara Mom-
pó Vidal (Diecézna charita Banská Bystrica
(DCHBB)), Miloš Dreveňák (DCHBB), Oľga Lorin-
cová (DCHBB), Mária Macková (DCH Rožňava),
Ing. Eleonóra Mitríková (Spišská katolícka charita
(SpKCH), Mgr. Marek Krajňák (SpKCH), Stanislav
Bernolák (SpKCH), Ing. Mária Kluvancová
(SpKCH), Ing. Ján Ivančo (SpKCH), Mgr. Mária
Rajňáková (Gréckokatolícka diecézna charita Pre-
šov (GKDCH)), Mgr. Dagmar Chanáthová
(GKDCH), Mgr. Peter Valíček (GKDCH), Ing. Gab-
riela Malinková (Arcidiecézna charita Košice (AD-
CHKE)), Katarína Mrázová (ADCHKE), Helena Hav-
rilová (ADCHKE), Ing. Roman Leško (ADCHKE),
Mgr. Anna Ivanková (Gréckokatolícka apoštolská
exarchátna charita Košice) a ostatní pracovníci
SKCH.

Oprava
V časopise Slovenská katolícka charita
blízko pri človeku č. 3/2004 sme v člán-
ku Charita kongres v Ružomberku na
str. č. 7 nesprávne uviedli ako autorku
príspevku Význam spolupráce SKCH
a Slovenskej sporiteľne Ing. Annu Gre-
gorovú. Napísala ho Ing. Anna Cígerová,
riaditeľka regionálnej pobočky Sloven-
skej sporiteľne v Žiline. Za nesprávne
uvedenie jej mena sa ospravedlňujeme.
(red)

Vystúpenie detí 8. základnej školy v Micha-
lovciach počas trojkráľového popoludnia
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… Charitný domov Dolný Smokovec… Charitný domov Dolný Smokovec
Pripravila: Mgr. Jana Čahojová

Charitný domov (CHD) v Dolnom Smokovci
si pred minuloročnou víchricou nerušene stál
v objatí vysokých stromov. Dnes ho vidno už
zďaleka. Z krásneho lesa ostalo len rúbanisko.
Počas mojej návštevy ho zima ukryla pod svo-
ju bielu prikrývku. Stromy vyzerali, akoby pod
snehovou perinou len spokojne odpočívali, aby
sa na jar mohli opäť zazelenať a pohladiť svo-
jimi konármi múry charitného domova…
Pri mojom príchode sa na mňa už z diaľky
usmievala sestra Blanka. Počas návštevy mi
poskytla spolu so sestrou Viktóriou rozhovor,
ktorý vám v nasledujúcich riadkoch priblížim.

Kto prevádzkuje charitný domov Dolný
Smokovec?

Charitný domov Dolný Smokovec spadá pod
Sekretariát Slovenskej katolíckej charity.
O jeho prevádzku sa starajú rehoľné sestry
z Inštitútu Milosrdných sestier svätého
kríža, ktorý patrí k Regulovanej tretej reho-
li svätého Františka Assiského. Jeho zakla-
dateľom bol páter Teodózius Florentini,
chudobný kapucín, no zároveň muž boha-
tý na skutky. Spoluzakladateľkou je Matka
Mária Terézia Schererová.

Ako ste prežívali novembrovú veternú
smršť vo Vysokých Tatrách?

Bol piatok 19. novembra, pre nás to už bu-
de taký pamätný dátum. V médiách sa síce
hovorilo o tom, že príde nejaký silný vietor,
ale my sme to nebrali veľmi do úvahy, pre-
tože vo Vysokých Tatrách bola už veľakrát
víchrica, pri ktorej padlo zopár stromov, no
nikdy sa nič závažné nestalo.
Práve vtedy u nás boli na duchovných
cvičeniach františkánski terciári. Približne
o pol štvrtej sa zotmelo a začal fúkať vie-
tor, ktorý sa ustavične zosilňoval. Zvonku
sme začuli hluk, ktorý spôsobili praskajú-
ce stromy. Spoza okien sme pozorovali,
ako nám začal les okolo charitného domo-
va pod návalmi vetra rednúť. Niektorí vi-
deli, ako nám zrolovaný plech zo strechy
hodilo do záhrady. Modlili sme sa s pros-
bou o pomoc aj k blahoslavenej sestre
Zdenke. Asi po hodine už všetky lesné po-
rasty ležali polámané na zemi. Zaujímavé
bolo, že autá zaparkované pred charitným
domom, popadané stromy okolo takmer
nepoškodili.
Neskôr sme sa všetci zhromaždili v našej
kaplnke a keďže vypadol elektrický prúd,
pri sviečkach sme adorovali Pána v Eucha-
ristii, zverovali sme všetko do jeho vôle.
Človek si pri takýchto udalostiach uvedomí
svoju maličkosť. Ak nie o Pána Boha, nemá-
te sa o čo oprieť. Stačí jedna chvíľa a všetko
môže byť zrovnané so zemou.

Prírodná dráma trvala
niekoľko hodín, až ne-
skôr z médií sme sa do-
zvedeli, že sila vetra bo-
la až 170 km/hod. Keď
vietor prestal, nastalo
úplné ticho…
Nasledujúci deň sme sa
s nemým úžasom prize-
rali na spúšť, ktorú po
sebe víchrica zanechala.
Až postupne sme si uve-
domili, že nemáme stre-
chu. Zobralo nám plech
z celej hlavnej budovy.
Navyše polámané stro-
my zatarasili všetko
okolo charitného do-
mova, nedalo sa dostať ku ceste. Pomocou
šikovných pilčíkov z Propopula sa nám po-
darilo vyčistiť prístupovú cestu ešte v sobo-
tu. Nedeľu sme zasvätili, nepracovali sme,
hoci všade naokolo bolo počuť zvuk moto-
rových píl. V pondelok sme sa snažili vyba-
viť žeriav, no nikto nám ho nevedel poskyt-
núť. Nakoniec sa nám podarilo zabezpečiť
mechanizmus, ktorý spadnuté stromy zo
strechy budovy odtiahol. Škoda na charit-
nom domove by nebola až taká veľká, keby
po víchrici nesnežilo a následne sa sneh ne-
začal topiť. Neskôr aj pršalo. V dôsledku to-
ho všetkého nám zatiekli všetky izby v pod-
kroví. Museli sme teda vymaľovať a zrušiť je-
den plánovaný turnus, pretože sme navyše
nemali vodu takmer 5 dní.

Víchrica v novembri zasiahla aj charit-
ný domov, kto vám pomáhal pri od-
straňovaní jej následkov?

V prvom rade by sme chceli za pomoc veľ-
mi pekne poďakovať prezidentovi Sloven-
skej katolíckej charity, otcovi biskupovi Šte-
fanovi Sečkovi. Sprostredkoval nám bez-
prostredne po prírodnej katastrofe pilčíkov,
ktorí pomáhali pri odstraňovaní poláma-
ných stromov. Naša vďaka patrí aj generál-
nemu sekretárovi SKCH, Ing. Jurajovi Bará-
tovi, pánu Petríkovi a pilčíkom z Propopu-
la. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť aj na
dobrovoľníkov, zväčša príbuzných našich
sestier z Jarovníc, či študentov Strednej cir-
kevnej zdravotnej školy v Ružomberku,
ktorí nám podali pomocnú ruku.

Kto sa u Vás môže prihlásiť na pobyt?
Každý, kto túži prežiť dovolenku v pokoj-
nom prostredí krásnej tatranskej prírody.
Sme jedným z mála zariadení v Tatrách,
kde okrem oddychu a pohody možno zís-
kať aj duchovný pokoj. V kaplnke, ktorá je
súčasťou domu, býva každý deň sv. omša
a spoločné modlitby nás, sestier. Ubytova-

nie ponúkame v 4 jednoposteľových, v 13
dvojposteľových a 10 trojposteľových
izbách s celodennou stravou. Okrem spolo-
čenskej miestnosti je v zime neďaleko aj
lyžiarsky vlek a možnosť výjazdu do všet-
kých tatranských stredísk. Dostupná je
električková a autobusová doprava. Parko-
vanie okolo charitného domova je zdarma.
Od januára do júna k nám prichádzajú na
duchovné cvičenia rehoľné sestry. V jeseni
kňazi a v novembri sa zúčastňujú na du-
chovných cvičeniach laici.

Aké su reakcie ľudí na pobyty
vo vašom charitnom domove?

Naši hostia nám často posielajú pozdravy,
v ktorých ďakujú za poskytnutú starostli-
vosť a ubytovanie. Mnohí z nich sa
k nám nám do charitného domova vracajú.
Vždy sme radi, keď povedia, že sa u nás cí-
tili dobre.

Minuloročná víchrica, síce spôsobila charitné-
mu domovu nemalé materiálne škody, ale lás-
ka, priateľský úsmev, či ochota pomôcť sa z ne-
ho nevytratili. Vďaka sestričkám, ktoré tu žijú,
je ho tu dostatok pre všetkých.

Ak by ste chceli stráviť príjemný pobyt vo
Vysokých Tatrách, môžete sa ubytovať
v CHD Dolný Smokovec. Viac informácií
vám radi poskytnú na telefónnom čísle 052
/ 44 22 630, mobile 0905 918 664 alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na cha-
ritatatry@stonline.sk.
Novembrová veterná smršť vo Vysokých Tat-
rách sa nevyhla ani charitnému domovu. Ak
by ste chceli pomôcť pri odstraňovaní vznik-
nutých materiálnych škôd, môžete svoje fi-
nančné príspevky posielať na číslo účtu:
0490039273/0900, VS 1911.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomôžu, srdečne ďakujeme!

CHD bezprostredne po novembrovej víchrici.
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Mária Wágnerová

„Nie si to ty, kto formuje Boha, ale Boh for-
muje teba. Ty z božej práce tvoríš veľdielo,
ak sa necháš viesť rukou umelca, ktorý koná
v každom čase. Ponúkni mu svoje srdce, než-
né a tvárne a zostaň taký, akého ťa stvoril
sám Umelec. Zachovaj svoju hlinu vlhkú,
aby nestvrdla a nestratila stopy jeho prstov.“
sv. Trenaeus

Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej
Vsi, ktorý je jedným zo zariadení Spišskej
katolíckej charity, slúži deťom s mentál-
nym, fyzickým a kombinovaným posti-

hom. V našich klientoch každodenne ob-
javujeme skryté schopnosti, ktoré pomaly,
ale s láskou odkrývame. O to sa snažíme
aj v textilno-keramickej dielni. Chceme
skĺbiť prácu s hlinou a textilom do jed-
nej spoločnej a takto ukázať, že sme
ochotní navzájom si pomáhať a dopĺňať
sa. Textilno-keramická dielňa pomáha
našim klientom nadobúdať základné pra-
covné zručnosti a návyky. Cieľom ergote-
rapeuta je viesť zverencov k samostatnos-
ti a zručnosti cez rôzne pracovné techni-
ky, či už s hlinou, alebo textilom. Ide čas-
to o mravenčiu prácu, ktorá si vyžaduje
trpezlivosť, no má svoje bohatstvo a
zmysluplnosť. Našim klientom sa usiluje-
me sprístupniť zložitejšie pracovné kroky
vhodnými pracovnými pomôckami, či už
pri ručnom alebo strojovom šití a žehle-
ní. Prvoradou a najlepšou pracovnou po-
môckou je dobrá nálada, motivácia a od-
mena. Snažíme sa najprv vytvoriť priateľ-
skú atmosféru medzi sebou a tak odmo-
távať „dlhú niť šitia“, vychádzajúcu od
našich sŕdc k ďalším.
Výrobky našich klientov skrývajú v sebe
to, čo je očiam neviditeľné: otázky a odpo-
vede všedných dní, dobrú i menej dobrú
náladu, naše úvahy, radosť a smiech. Pod-
statné je to, že to, čo robíme, je pre ľudí a
že je to z lásky. Dôležité sú naše stretnutia,
rozhovory v každom počasí. Naša dielňa
momentálne hýri jarnými farbami. Pripra-
vujeme veľkonočné pozdravy, lepíme kera-
mické miniatúry na textilné taštičky s veľ-
konočným motívom. Všetko naše úsilie

smeruje k príprave exponátov, ktoré bude-
me prezentovať na výstave v ľudovej kniž-
nici v neďalekých Smižanoch, od 14. mar-
ca do 30. apríla 2005.

Ak človek prispeje k tomu, aby bolo vo
svete viac lásky a dobra, trochu viac svet-
la a pravdy, zmysel jeho života získava
nový rozmer. V našich klientoch objavu-
jeme zanietenosť a túžbu byť užitočným
človekom. Ich námahy a snaženie možno
prirovnať k studni s nápisom: „Pozrite,
aký šťastný je môj život – snažím sa roz-
dávať.“

Aj oni chcú byť užitoční a obdarovávaťAj oni chcú byť užitoční a obdarovávať

Napísali nám adoptívni rodičia…Napísali nám adoptívni rodičia…
„Mojej milovanej
adoptívnej mame,
…Pomoc, ktorú mi
poskytuješ, je výsle-
dok Tvojej usilovnej
práce. Verím, že Tvoja
podpora mi pomôže
splniť moje tajné sny
o lepšej budúcnos-
ti…“ To sú úprimné
slová z posledného

listu desaťročnej Ashwini z Karnataky v In-
dii, ktorá je už druhý rok súčasťou môjho ži-
vota – je mojou adoptívnou dcérou.
Ashwini je ako iné deti – hravá, s množ-
stvom záujmov, má rada tanec, sladkosti
a je usilovná žiačka. A možno je predsa tro-
chu iná ako ostatné deti, ktoré poznám
a denne stretávam v škole a na ulici. Pochá-

dza z mnohodetnej chudobnej indickej ro-
diny, ktorej materiálne možnosti neumož-
ňujú všetky tie vymoženosti, akých si uží-
vajú naši najmenší. Je vďačná za každý list,
pohľadnicu, či slová podpory zo Slovenska.
Ako učiteľka som v živote stretla veľa detí,
mnohým som sa na chvíľu stala „druhou
mamou“, čo ma vždy napĺňalo pocitom
šťastia. Nedávno práve prostredníctvom
Ashwini som si uvedomila, že šťastie je ako
perlový náhrdelník, skladajúci sa z mno-
hých drobných perál, ktoré sú našimi drob-
nými šťastíčkami. Ak dokážeme, čo i len
jednou perlou obdariť iných, bude nám to
vrátené. Čím viac času strávime tým, že ich
budeme robiť štastnými, tým viac z toho, čo
sme rozdali, sa k nám vráti, aby nás urobilo
šťastnými…
Dr. Zuzana Mészárosová

Vlani v novembri som
sa prostredníctvom
SKCH pripojil k prog-
ramu „Adopcia na diaľ-
ku“ a stal som sa adop-
tívnym rodičom 11-ro-
čného indického

chlapca Santhosha Kumara. Odvtedy som
v stálom kontakte s koordinátorkou sociál-
neho centra Dharma Jyothi, sestrou Daph-
ne. Myslím, že táto forma komunikácie na-
pomôže posilniť puto medzi dieťaťom
a sponzorským rodičom. Som vďačný
sestre Daphne za to, že ma informuje
o Santhoshovom živote a jeho každoden-
ných pokrokoch. Možno sa so Santhoshom
nikdy neuvidíme. Podstatné je, že o sebe
vieme a to je snáď to najdôležitejšie.
Paul Stafford

HUMANITÁRNA POMOC
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Mária Takáčová, Adopcia na diaľku

Medzi vytrvalými dobrodincami projektu
Adopcia na diaľku sú aj profesorky a štu-
denti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského
(GTA) v Košiciach. Spolu podporujú 6 detí.
Prostredníctvom pani profesorky Mgr. De-
nisy Trenklerovej sme sa opýtali študentov,
prečo sa rozhodli náš projekt podporovať.
Tu sú niektoré z ich úprimných odpovedí.

Trieda septima (17 rokov):
Nápad o adopcii detí na diaľku nadchol celú
našu triedu, jednohlasne sme ho schválili. Veď
o pár korún menej si nikto vo svojom živote
ani nevšimol. Ale potom prišiel list. List od
nášho adoptívneho brata, plný vďaky a rados-
ti. Vtedy sme si mohli všimnúť, koľko dobra
vzniklo z takej malej obete. Sú to drobné skut-
ky, ktoré si Boh všíma a umocňuje ich, pre-
mieňa na šťastné dni a krásne zážitky pre
ostatných, plní sny.
Rozhodli sme sa prispievať počas celého štúdia
nášho „brata“, lebo sme s ním chceli mať tro-
chu osobnejší kontakt a vzájomne sme sa po-
vzbudzovali i formou listov a pozdravov. Moh-
li sme tak spolu s ním zažívať nadšenie a ra-
dosť z naplneného sna, nad ktorým by sme
inak možno len mávli rukou.

Roland, 14 rokov:
Prečo som sa rozhodol pre adopciu? Dobrá
otázka. Ale je predsa samozrejmé, že keď sa
zapojila celá trieda, tak sa zapojím aj ja. Sme
kolektív. Ale zároveň aj preto, lebo som chcel.
Keď nám pani profesorka oznámila, že je taká
možnosť, tak som vedel, že sa prihlásim. Desať
korún nie je veľa a tí v Indii to potrebujú viac
ako ja. Však čo, raz si nekúpim sladkosť.

Jana, 14 rokov:
Myslím, že sú ľudia, ktorí nemajú ani časť
z toho, čo máme my. Tých pár korún by sme aj
tak minuli len na nejakú hlúposť. Takto to
aspoň niekomu pomôže.

Vladimír, 13 rokov:
Ja si myslím, že to úbohé dieťa potrebuje aj
materiálnu pomoc. Nevidím v tom žiadne hr-
dinstvo, niekto iný možno robí oveľa viac, ale
ja aspoň takto prispievam. Je to možno málo,
možno veľa, ale určite to nejaká pomoc je. Tre-
ba aspoň takto pomôcť chudobným, veď naše
peňaženky tým neutrpia, a my si to ani ne-
všimneme.

Anna, 13 rokov:
Do adopcie som sa zapojila s celou triedou a

myslím, si, že je to veľmi
dobré, pretože keď každý
z triedy dá 10 korún za
mesiac, tak to je dosť má-
lo, ale keď sa to spojí,
tak už to je nejaká suma,
a máme z toho dobrý
pocit, že sme niekomu
mohli pomôcť.

Dominika, 13 rokov:
Je to niečo super, keď
môžeme niekomu po-
máhať. Nie je to síce
veľa, ale aj to málo vie
pomôcť. V Indii je ne-
smierne veľa hladných
ľudí, nemajú sa do čoho
obliecť a o štúdiu môžu
len snívať. My si to tu neuvedomujeme, pre-
tože nepoznáme taký život. Niekedy sa nám
nechce platiť, však načo, to im nepomôže,
tým nezachránime svet. Ale pomoc i jedné-
mu človeku je dobrý skutok. My ho nepozná-
me osobne, ale ten človek nám je určite vďač-
ný.

Roman, 14 rokov:
Lebo viem, že je to na dobrú vec. Chcem, aby
sa aj iní ľudia mali aspoň trochu lepšie.

Barbora, 13 rokov:
Lebo sme chceli pomôcť deťom, ktoré nemali to
šťastie a nemôžu si bez pomoci sami hradiť
svoje štúdium.

Šimon, 13 rokov:
Lebo ide o vec, ktorá slúži dobru, a do takých
vecí sa rád zapájam.

Florián, 12 rokov:
Chcem pomôcť tým, ktorí sú na tom ešte horšie
ako ja a moja rodina, aby mali aspoň na zá-
kladné potreby.

Mária, 13 rokov:
Asi preto, že chcem pomôcť niekomu, kto to po-
trebuje. A aj keď to nestojí veľa, dokáže to po-
môcť. A okrem toho si môžeme získať nového
priateľa a mať dobrý pocit, že sme ho podpo-
rili.

Lucia, 14 rokov:
K adopcii som sa pripojila s celou našou trie-
dou. Chcela som spolu s nimi pomôcť
Carishme, aby mohla chodiť do školy a aspoň
čiastočne bola pripravená na život. Aby dosta-
la rovnakú šancu ako my. A je mi jasné, že

ona to neodflákne. Dúfam, že sa jej bude dariť
aj naďalej, že sa vždy nájde niekto, kto jej
v tom ochotne pomôže.

Michal, 14 rokov:
Aby bol svet aspoň trochu spravodlivejší k tým
chudobnejším. A ak sme na tom sociálne tro-
cha lepšie, je to od nás správne, aby sme sa
o niečo podelili.

Andrea, 14 rokov:
Podľa mňa sú ľudia, ktorí nemajú toľko
peňazí, aby poslali svoje deti do školy. Ale to
nie je spravodlivé, lebo všetci majú právo
vzdelávať sa. A ak ja mám prostriedky na to,
aby Carishma mohla chodiť do školy, tak jej
ich dám. Veď 20 Sk mesačne ma nezabije.

Martin, 14 rokov:
Zdá sa mi to dobrá vec, pretože keď máme my
možnosť študovať a učiť sa nové veci, tak by tú
možnosť mali mať aj deti v chudobnejších čas-
tiach sveta.

Barbora, 13 rokov:
Ja som sa do adopcie zapojila najmä preto,
lebo si myslím, že to tomu dievčaťu aspoň tro-
chu pomôže. V Indii nie je ľahký život, ak tí
ľudia nie sú z najvyšších vrstiev. Naozaj
verím, že jej to pomôže.

Spoločným menovateľom všetkých vyjad-
rení študentov GTA je dobrá vôľa, solida-
rita a ochota pomôcť svojim chudobným
rovesníkom v Indii, aby sa mohli mať as-
poň o niečo lepšie. A zároveň radosť a
dobrý pocit ako odmena za to, že si do-
kážu niečo odoprieť, aby aj iní mohli byť
štastní.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
pomáha deťom v Indii
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
pomáha deťom v Indii
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Slovenská katolícka charita vyhlásila
zbierku pre juhovýchodnú Áziu
Slovenská katolícka charita vyhlásila
zbierku pre juhovýchodnú Áziu

SKCH pripravila
projekt na pomoc
Myanmarsku

SKCH pripravila
projekt na pomoc
Myanmarsku

Slovenská katolícka charita založila v ja-
nuári 2005 zbierkové konto pre postihnuté
oblasti juhovýchodnej Ázie, ktoré koncom
minulého roka zasiahlo ničivé zemetrase-
nie a následne vlny cunami. Prírodná ka-
tastrofa spôsobila rozsiahle materiálne ško-
dy, pripravila o život a obydlie tisíce ľudí,
preto sa na vás obraciame s prosbou o po-
moc.

Prispievať môžete na číslo účtu: 10006-
55615010/4900, VS 135, prostredníctvom
poštovej poukážky typu H, kde v správe
pre adresáta uveďte poznámku: Pomoc
Ázii, alebo poštovej poukážky typu U, na
ktorej je potrebné uviesť číslo účtu a adre-
su Slovenskej katolíckej charity: Kapitul-
ská 18, 814 15 Bratislava.

Slovenská katolícka charita ďakuje všet-
kým darcom za pomoc!

V decembri minulého roku zasiahla ničivá
vlna cunami rozsiahle územie juhovýchod-
nej Ázie. Slovenská katolícka charita
(SKCH) pripravila pre jednu z postihnu-
tých krajín, Myanmarsko (bývalá Barma),
cez miestneho partnera projekt výstavby
sirotinca a útulku pre deti, vrátane jeho
zdravotníckeho zabezpečenia. SKCH bude
o priebehu a výsledkoch pripravovaného
projektu pre Myanmarsko, ktoré sa nachá-
dza medzi Indiou a Thajskom, verejnosť
priebežne informovať.
Aj naďalej môžete prispievať na charitný
účet 10006-55615010/4900, VS 135, kto-
rý je určený na pomoc oblastiam juhový-
chodnej Ázie. K 14. 3. 2005 sa naň vyzbie-
ralo 8 744 747 Sk.

Slovenská katolícka charita ďakuje všet-
kým darcom za poskytnutú pomoc!
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Darujte

2 %
z vašej dane

13 000 ľuďom

v núdzi,

o ktorých sa stará Slovenská katolícka charita


