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ÚCTA A LÁSKA K ľUĎOM

Katolícka charita v Lučenci, zaznamenáva
už svoju päťročnú činnosť. Počas tohto
dlhého obdobia je už viditeľný výsledok
práce. Písal sa rok 2003 keď sa nesmelo za-
čal rodiť prvý krok k naplneniu veľkého
cieľa. Hneď od začiatku sme videli, že cesta
ktorou sa chceme uberať nebude ľahká. Pri-
šli prvé ťažkosti zo získaním priestorov,
ktoré pretrvávali celé dva roky. Medzitým
sa už formovala základňa dobrovoľníkov
a začala sa praktická činnosť charity. Získa-
li sme prehľad o potrebnej pomoci mnoho-
početným rodinám, rodinám ktoré sa ocitli
v sociálnej núdzi a tiež vyhľadávaním star-
ších a mnohokrát opustených ľudí.
Aby sme mohli plniť naše úlohy v dennom
programe musí mať pevné miesto čas urče-
ný na prácu a službu iným a do všetkých
podujatí vkladať celé srdce. Rozhodnutím
vôle naplniť činnosť a zabezpečovať dané
úlohy. Aj v tomto roku, vo Veľkonočnom
týždni, naša charita uskutočňovala svoje zá-
mery. Osobne sme navštevovali rodiny, dá-
vali sme potravinové dary a získavali infor-
mácie o potrebe a problémoch v rodinách,
aby sme spoločne mohli hľadať riešenie.
Najviac požiadaviek bolo na získanie lep-
šieho bývania klientom v mnohopočetných
rodinách. Tiež sme riešili niektoré sociálne
prípady, týkajúce sa sociálnych dávok či
bezplatné stravovanie detí v školských za-
riadeniach.
Chceme sa však zmieniť o Veľkonočných
návštevách samote žijúcich starších ľuďoch
v Lučenci. Vopred sme sa na tieto návštevy
pripravovali a vďaka dobrým ľuďom, ktorí
upiekli sladkosti sme tieto návštevy aj
uskutočnili. Okrem sladkostí sme priklada-
li aj veľkonočný pozdrav s prianím krásne-
ho duchovného prežitia sviatkov podpísa-
ný vdp. dekanom Gabrielom Rákaim. Pre
radosť sme odovzdali aj krásne červené ru-
že, ktoré veľmi potešili. Doteraz máme pred
očami vďačnosť týchto ľudí, ich milý úsmev
a potešenie s návštevy, keď sme ešte pridali
spoločnú modlitbu sv. ru-
ženca s prianím dobrého
zdravia sa návštevy kon -
čili.
Chceme aj naďalej v ta-
kejto peknej činnosti po-
kračovať a robiť ľudí šťas-
tnejšími. Chceme tiež
dosiahnuť, aby naša cha-
rita sa stala viditeľnou
pre všetkých, ktorí po-
moc naozaj potrebujú. Sú
to stretnutia, cez ktoré
vďaka duchovnému otvo-
reniu, môžeme poznávať
a rozumieť si aj vtedy, keď
nemáme času nazvyš. Sú
to stretnutia, ktoré v nás
zanechávajú hlboký du-

chovný zážitok. Touto cestou sa chceme aj
naďalej uberať.
Charitatívno-sociálne centrum Sv. Rity v Lu-
čenci
Valéria Jezná

NAMAľOVALI RODINU NA TRIČKÁ

V Rómskom komunitnom (RKC) centre sa
venovali deti z rómskej komunity spolu
s nerómskymi deťmi maľovaniu na tričko.
Čo presne maľovali? Rodinu. Rodinu akú
majú alebo akú by si želali mať. Víťazi
súťaže dostali veľmi praktický darček –
školské pomôcky, ktoré sa vyzbierali počas
akcie Mladej charity „Daruj školské pomôc-
ky“ a ktoré darovali pre sociálne odkázané
rodiny: školy, žiaci, centrá voľného času,
materské centrá a pod.
Súťaž „Rodina na tričku“ bola vyhlásená na
území Arcidiecéznej charity Košice. Organi-
zátorom bolo RKC Lipany, v ktorom
maľovanie aj prebehlo. Súťaže sa zúčastnilo
celkovo 59 súťažiacich zo všetkých škôl
v meste Lipany. Zapojili sa: Základná škola
Komenského, Základná škola Hviezdosla-
vova, Gymnázium Lipany, Špeciálna zá-
kladná škola, Základná škola Krivany, Ma-
terské školy.
Po ukončení maľovania prebehlo vyhodno-
tenie. Spôsob určovania víťazov bol nasle-
dovný. Deti si vybrali svojich víťazov a od-
borníci, pedagógovia jednotlivých škôl,
ktorí majú na starosti výtvarnú výchovu
a krúžkovú činnosť, zase tých svojich favo-
ritov. Každý víťaz získal vecné ceny, ktorý-
mi boli rôzne školské potreby, ktoré daro-
val sekretariát Slovenskej katolíckej charity
v Bratislave. Zatiaľ čo deti maľovali mali
k dispozícii malé občerstvenie. Súťaž im bu-
dú pripomínať diplomy a vecné ceny, ako
plyšové hračky či sladkosti, ktoré venovala
Potravinová banka Slovenska.
Mgr. Marko Urdzík, vedúci RKC v Lipa-
noch hodnotí súťaž slovami: „Akcia mala
veľmi dobrý priebeh, nevznikali žiadne roz-
diely medzi deťmi kvôli prostrediu, z ktorého

prišli (Rómovia, nerómovia) či kvôli miestu,
kde sa súťaž realizuje (RKC). Za školské po-
treby, ktorými sme mohli deti odmeniť, patrí
poďakovanie sekretariátu SKCH, ktorý ich vy-
zbieral počas akcie Daruj školské pomôcky.“
Na súťaži sa zúčastnil aj zástupca Maltéz-

skeho radu pán Peter Mikulášik. Priebeh
maľovania a víťazné práce je vidieť na foto-
grafiách, ktoré budú dostupné na webe
www.mladacharita.sk.
Mgr. Marko Urdzik, RKC Lipany
Andrea Topoľská, sekretariát SKCH

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V LUČENCI

Naša Farská charita počas celého roka pod-
poruje a stará sa o mnohopočetné rodiny
v Lučenci. K našej práci neodmysliteľne
patrí spolupatričnosť a snaha pomôcť tým,
ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Preto
sme sa tak, ako i minulé roky rozhodli spo-
lu s deťmi týchto rodín osláviť Medzinárod-
ný deň detí.
Príprava na deň „D“ bola dôkladná. Mali
sme zabezpečené priestory pri farskom úra-
de, aj občerstvenie, ale predovšetkým pro-
gram. Krátko po deviatej hodine, už boli
naše deti sústredené a netrpezlivo čakali na
zahájenie osláv. Program uvádzala a celú
prípravu spolu s ostatnými členmi charity
realizovala naša vedúca charity Danka

 Nagyová.
Veľmi zaujímavé bolo báb-
kové divadlo pod vedením
Moniky Tokajovej. V hre
o Troch labutiach vystupo-
vali deti z Ústavu pre ne-
doslýchavých menovite:
Peťka, Adrianka, Nikolka,
Mirka, Lucka a Veronika.
Rozprávková hra bola vý-
borne zvládnutá, a ako vo
všetkých rozprávkach, po
rôznych trápeniach zvíťazi-
lo dobro. Výborne riešené
kostýmčeky postavičiek,
zaujímavý dej a láska spoji-
la srdcia dievčiny a pastie-
rika. Deti odmenili hru
nadšeným potleskom.
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EDITORIAL

Symbolický ohňostroj solidarity pre hospice

Vianočná kampaň s názvom Ohňostroj soli-
darity odštartovala na prvú adventnú nedeľu,
ktorá tento rok pripadla na 29. novembra.
Za myšlienku kampane sa zasadila samotná
Konferencia biskupov Slovenska, ktorá svoju
podporu dala veľmi jasne najavo tým, že za-
komponovala informáciu o vianočnej kampa-
ni SKCH do pastierskeho listu, ktorý bol číta-
ný vo všetkých farnostiach na Slovensku
počas prvoadventnej homílie.
Slovenská katolícka charita nie je len inštitú-
ciou pomoci, ale aj miestom, kde je realizova-
ná služba blížnym založená na základe evan-
jeliového posolstva. Pomoc v núdzi rôznym
skupinám obyvateľstva, ochrana ľudí, ktorí
vypadli zo sociálnej siete štátu a poskytovanie
sociálnych služieb tvorí profil charity, ktorá
sa so svojou storočnou tradíciou stala najväč -
ším neverejným poskytovateľom sociálnych
služieb na Slovensku.
Aj v tomto predvianočnom období sa vo hos-
picových zariadeniach venujeme ľuďom na
sklonku života, aby nezostali sami a prežili
sviatky radosti dôstojne. Kampaňou „Ohňo-
stroj solidarity“ chce charita prispieť k senzi-
bilizovaniu verejnej mienky na potreby svojho
blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Spomeňme
si pri oslave vianočných a novoročných sviat-
kov na tých, ktorí sú nevládni. Kampaň je vý-
zvou na konkrétnu pomoc, kde časť nákladov
rodinného rozpočtu, plánovaných investovať
do zábavnej pyrotechniky, môže byť použitá
na starostlivosť o starých a chorých ľudí.
Informácie ako sa zapojiť do kampane a úče-
ly, na ktorý  budú vyzbierané peňažné pro-
striedky použité, získate na plagátikoch, kto-
ré sa nachádzajú na informačných tabuliach
a výveskách farností alebo www.charita.sk.
Plagátik tvorí zároveň aj zadnú obálku tohto
čísla časopisu.
Za tento hlboký prejav vašej podpory pri pro-
pagácii vám, Otcovia biskupi, vám SKCH
v mene všetkých hospicov a ich klientov z ce-
lého srdca ďakuje.
at
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ADRESÁR SKCH

Slovenská katolícka charita
Sekretariát
Adresa: Kapitulská 18,
814 15 Bratislava
Tel.: 02-5443 1506, 5443 2503
Fax: 02-5443 3097
E-mail: sekretariat@charita.sk
http://www.charita.sk/
Účet: 683221653/7500 ČSOB Bratislava

Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa: Heydukova 14,
811 08 Bratislava
Tel., fax: 02-5292 0275
E-mail: charitaba@charitaba.sk
http://www.charitaba.sk/
Účet: 4010078918/3100
Ľudová banka Bratislava

Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Tel.: 033-5511 396, Fax: 033-5511 397
E-mail: battarci.charita@stonline.sk
http://www.charitatt.sk/
Účet: 4008297855/7500 ČSOB Trnava

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

Diecézna charita Banská Bystrica
Adresa: Tibora Andrašovana 44,
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-472 0272, Fax.: 048-472 0271
E-mail: charitabb@charitabb.sk
http://www.charitabb.sk/
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
E-mail: dchrv.roznava@gmail.com
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: 513026193/7500
ČSOB Košice

Gréckokatolícka charita Prešov
Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970,
Fax: 051-7723 970
E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
http://www.gkcharita-po.sk/
Účet: 40084257976/7500 ČSOB Prešov,
VS: 001-10

Gréckokatolícka apoštolská
exarchátna charita
Adresa: Dominikánske nám. 13,
040 01 Košice
Tel.: 055-6259 454
Účet: 4 350 228 409/3100
Ľudová banka

Diecézna charita Žilina
Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Tel., fax: 041-723 1234,
E-mail: charitaza@gmail.com
http://www.dcza.sk/charita
Účet: 0424702305/0900
Slovenská sporiteľňa Žilina

Slovenská katolícka charita (SKCH) je neštátna nezisková organizácia, ktorá poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke 
a výchovno-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“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska, 
a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kanonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení; tvoria ju 
arcidiecézne, diecézne charity a Bratislavská katolícka charita, ktoré sú samostatnými subjektami s vlastnou právnou subjektivitou.



Vytvárame útočiská
a odrazové mostíky,
rozdávame nádej
a lásku
Sociálne centrum v Starej Ľubovni vykoná-
va sociálnu prevenciu a poskytuje sociálne
poradenstvo žiakom špeciálnych základ-
ných škôl a študentom stredného odborné-
ho učilišťa internátneho v Starej Ľubovni
a blízkom okolí. Sociálna prevencia a pora-
denstvo je zamerané na cieľovú skupinu
handicapovaných detí a mládeže s ťažkým
zdravotným postihnutím a nepriaznivým
zdravotným stavom. Medzi najčastejšie
problémy, s ktorými sa počas práce s deťmi
a mládežou stretávam, sú poruchy správa-
nia a pozornosti, ktoré sa vyskytujú vo zvý-
šenej miere najmä medzi rómskymi žiakmi.
Metódy používané pri preventívnej a pora-
denskej činnosti so žiakmi sú skupinové
prednášky, besedy, rôzne skupinové a indi-
viduálne aktivity vzhľadom na problémy či
handicapy klientov, tak aby spoznali svoje
možnosti v spoločenskom a pracovnom
uplatnení, osvojili si pracovné návyky
a spoločenské vzory správania, získali nové
informácie, ktoré sú potrebné k ich sociali-
zácií a rozvoju osobnostných predpokladov

a v neposlednom rade je tu snaha o odstrá-
nenie, resp. kompenzácie sociálno-patolo-
gických javov u danej cieľovej skupiny. Sna-
žím sa reagovať na problémy detí
a mladistvých aj vyberaním aktuálnych tém
na rozhovory a diskusie, ktoré prispôsobu-
jem ich záujmu, problémom či aktuálnej si-
tuácií v našom regióne. Ku všetkým bez
ohľadu na vek, rasu či pohlavie sa snažím
pristupovať najmä empaticky, láskavo
a s pochopením, aj keď je to niekedy ťažké,
pretože deti vedia byť aj veľmi kruté a stavať
sa odmietavo k tomu, čo im hovoríte a ro-
bíte pre ne.
Počas svojej doterajšej práce na Charite
som sa stretla s mnohými ľuďmi, s mnohý-
mi príbehmi i problémami, ktoré trápia
bežných ľudí. Niektorých je potrebné len
vypočuť, pretože sa chcú vyrozprávať, a tak
dostať zo seba svoje problémy, iným sa sna-
žím pomôcť či poradiť, ak je to v mojej mo-
ci. Komunikácia najmä s rómskymi deťmi,
ale aj s ich rodičmi, je ozaj náročná, keďže
sa jedná o ľudí s nižším intelektuálnym
 stupňom myslenia a často nechápu základ-
né veci.
Žiaci, s ktorými sa stretávam, majú problé-
my doma aj v škole. Pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia, z rodín žijú-
cich na hranici životného minima, kde sú
nevyhovujúce bytové podmienky, nedosta-

točná výchova a zlá finančná situácia v ro-
dine. Tieto skutočnosti majú veľký vplyv na
ich problémové správanie, hyperaktivitu
alebo iné patologické poruchy. Mnohí žiaci
často krát svojvoľne opúšťajú vyučovací
proces alebo vôbec do školy nechodia a tú-
lajú sa. Väčšina mladistvých má negatívny
vzťah k škole, ktorý sa prejavuje slabým
prospechom a neprimeraným správaním
v škole i na vyučovaní. Preto sa snažím aj
o zmysluplné trávenie ich voľného času or-
ganizovaním rôznych školských súťaží, hier
a akcií pre deti. V lete, cez prázdniny, sme
mali napríklad tenisový a volejbalový tur-
naj, ktorý sa podľa mňa veľmi vydaril a de-
ti boli šťastné, že sa mohli vyšantiť a za-
súťažiť si. Snažím sa pre nich vymýšľať
rôzne aktivity, ktoré by ich podnietili k tvo-
rivosti či rozvinuli ich fantáziu a zlepšili dis-
ciplínu a správanie. Som šťastná, keď mi
poďakujú, že sa dozvedeli nové informácie,
o ktorých doteraz vôbec nevedeli, alebo len
povedia „dnes sa nám hodina/táto téma
veľmi páčila, bolo to zaujímavé a tešíme sa
nabudúce“. Naozaj, takéto slová z úst detí
človeka nielen potešia, ale dodajú aj mnoho
chuti a energie do ďalšej práce.
Aj takáto je práca v Charite, ktorú by som
charakterizovala ešte aj jednou krásnou
myšlienkou: „Neraz na seba nakladáme bre-
mená, ktoré by mali niesť iní, alebo prichá-
dzame tam, kam už nechcel ísť nikto a stará-
me sa o tých, ktorými už všetci opovrhli.
Ponúkame službu, vytvárame útočiská, odra-
zové mostíky či rozdávame materiálne dobrá,
ale aj lásku a nádej.“ Pre toto sa oplatí vy-
konávať túto prácu, aj keď je veľmi ťažká,
v každom prípade má určite veľký a neza-
nedbateľný význam.
Mgr. Eva Halamová, 
Sociálne centrum Stará Ľubovňa

Hospic sprevádza
zomierajúcich
Charita slúži ľuďom od začiatku, keď si člo-
vek začal uvedomovať svoju zraniteľnosť
a smrteľnosť. Jej činnosť vychádza z dávnej
minulosti. Na začiatku to bola cirkev, ktorá
vytvárala priestory pre chorých a trpiacich
v kláštoroch, vznikali sirotince, cirkevné
školy…
Dnes pod názvom Charita nájdeme krízové
centrá pre drogovo závislých, bezdomov-
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Z DIECÉZNYCH CHARÍT

Podľa programu sme s deťmi navštívili No-
vohradské múzeum a galériu v Lučenci. Sú
tu umiestnené vzácne predmety ešte
z mladšej doby bronzovej a hromadný nález
bronzových predmetov z Hodejova. Tvorí
ho skoro 300 kusov bronzových ozdôb
a šperkov z doby okolo roku 1 450 pred n. l.
Tieto predmety zaujali naše deti a pýtali sa
na podrobnosti vystavovaných exponátov.
V galérii mali deti možnosť zhliadnuť vý-
tvarnú súťaž pod názvom „Szabóov grafický
Lučenec“ s podtitulom Svadba. Tu sú vysta-
vené diela detí zo ZUŠ z celého Slovenska
i zo zahraničia. Rastú nám nový umelci, kto-
rí smelo realizujú svoje predstavy.
Po príjemnej prehliadke a dobrým sprie-
vodcom, sme sa odobrali do krásnej záhra-
dy galérie, kde sme pri fontáne urobili aj
spoločné fotenie a krátko pobudli na tomto
mieste.
Keďže čas neúprosne bežal, vrátili sme sa
do našich priestorov, kde sme zorganizova-
li súťaž v kreslení s vlastnou tematikou. Za-
ujímavé boli obrázky, ktoré nakreslili niek-
toré deti, kde sa veľmi často objavovali
pekné domy a záhrady, po akých deti na-
ozaj aj túžia. Niektoré kresby boli zaujíma-
vé a budeme tieto deti sledovať, prípadne
ich odporúčať na ďalšie vzdelávanie pre
rozvinutie ich talentu. Po odovzdaní výkre-
sov, komisia hodnotila dielka a prideľovala
vecné ceny.
Nasledovala súťaž v zručnosti, skákanie so
švihadlom, hádzanie loptou do cieľa a hra
futbalu na hracom stole. Toto všetko bolo
hodnotené a víťazi si šťastne odnášali od-
meny a diplomy. Blížil sa koniec tohto pek-
ného dňa. Radostné a žiariace očká prezrá-

dzali, že sa im v kolektíve deti páčilo. Ešte
malé občerstvenie a už je tu lúčenie. Zabez-
pečili sme bezpečný návrat detí do svojich
domov. Naša snaha bude aj v budúcnosti
organizovať podobné detské akcie a pomá-
hať ľuďom v núdzi.
Charitatívno-sociálne centrum Sv. Rity v Lu-
čenci
Valéria Jezná

DOD V RÓMSKOM KOMUNITNOM 
CENTRE LIPANY

Dni otvorených dverí v Rómskom komunit-
nom centre (RKC) Lipany sa konali v ter-
míne 9. – 11. november 2009. Ako hovorí
vedúci tohto zariadenia, Mgr. Urdzik, „…
deň prebehol nad očakávania a splnil účel.
Možnosť navštíviť naše centrum využilo pri-
bližne 98 záujemcov. Prevažnú časť z nich tvo-
rili seniori, študenti základných škôl a gymná-
zia, ale taktiež napr. podnikatelia.“ Každý si
mohol vyskúšať tkanie na krosnách, spra-
covanie ovčieho rúna a pod. Najväčší zá-
ujem bol o tkanie na krosnách. Počas náv -
štev sme prezentovali ako prebieha naša
činnosť v praxi konkrétnymi ukážkami. Zo
strany návštevníkov sme zaznamenali ná-
vrhy na spoluprácu, ponuky pomoci s ob-
lečením pre klientov centra a pod. Návštev-
níkom sme poskytli malé občerstvenie –
koláče, góju, kávu, vodu a pod. Ako pozor-
nosť za prejavené sympatie a návštevu si
hostia odniesli niekoľko výrobkov a ružen-
cov, ktoré zhotovili deti v centre.
Mgr. Marko Urdzik
manažér RKC Lipany

ŽILINA MÁ KAPLNKU SV. MARTINA

Na sviatok sv. Martina z Tours, dňa 11. no-
vembra 2009 Otec biskup Mons. Tomáš
Galis požehnal v budove Diecéznej charity
Žilina na Predmestskej ulici v Žiline, Kapln-
ku sv. Martina. V príhovore povzbudil
 zamestnancov k službe všetkým blížnym,
ktorí sú okolo nás. Vyzdvihol príklad
sv. Martina, ktorý sa neváhal rozdeliť so
svojím plášťom. Zdôraznil skutočnosť, že
sa na blížnych máme pozerať srdcom. Po-
žehnania kaplnky sa zúčastnili zamestnan-
ci zo všetkých zariadení charity celej Žilin-
skej diecézy. Po požehnaní kaplnky sa otec
biskup stretol v neformálnom rozhovore so
zamestnancami.
Mgr. Peter Birčák
riaditeľ DCH Žilina

Charita pomáha v každom časeCharita pomáha v každom čase
História Charity a práca, ktorú nezištne poskytujú naši spolupracovníci ľuďom v núdzi, začala už pred vyše sto rokmi a dnes je
Charita najväčším poskytovateľom sociálnych služieb v republike. Slovenská katolícka charita zakúsila počas jej doterajšej
existencie niekoľko režimov vládnutia, niekoľko hospodárskych systémov, rôzne zákony a novelizácie, vymenili sa na postoch viacerí
riaditelia a prezidenti, pomohli sme niekoľkým desiatkam tisícom ľuďom rôzneho vierovyznania, politickej orientácie, etnickej
príslušnosti a robíme to dodnes, o to viac a s väčšou dôverou do nás vloženou, keďže je svet, Slovensko zasiahnuté hospodárskou
krízou a prichádzajú, pre kresťanov, najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

Sekretariát SKCH usporiadal v priebehu
troch dní v mesiaci november tri semináre,
na tri rôzne témy, pre rôzne skupiny ľudí: pre
zamestnancov charitných zariadení, rehoľní-
kov, odborníkov, laikov a širokú verejnosť.
Tu prinášame krátke správičky a závery.

„CIRKEV A HIV/AIDS“
Seminár sa konal 25. 11. na pôde Rímskoka-
tolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakul-
ty UK v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal

prezident SKCH, Mons. Štefan Sečka a zú-
častnilo sa ho dovedna 50 účastníkov z celé-
ho Slovenska. Prednášali odborníci, dokto-
randi a pedagógovia. Hlavným hosťom bol
Msgr. Robert Vitillo z Caritas Internationalis,
špecialista na túto problematiku, ktorý v di-
skusii odpovedal na otázky. Výstupom bude
zborník, ktorý vyjde začiatkom budúceho ro-
ka v elektronickej podobe.
at

INDIVIDUÁLNE ROZVOJOVÉ PLÁNY
SKCH zorganizovala v spolupráci so  Spiš -

skou katolíckou charitou seminár pre ve-
dúcich zariadení na tému „Príprava indivi-
duálnych rozvojových plánov pre klientov“.
56 účastníkom ponúkla svoje skúsenosti
riaditeľka Charity Hradec Králové, Ing.
Aneta Maclová. Na workshopoch bola di-
skutovaná metodika definovania osobných
cieľov klientov a plánovanie poskytovaných
služieb v súlade s osobnými cieľmi. Na zá-
ver špecifikovali účastníci témy ďalších se-
minárov, ktoré im pomôžu pri rozvoji so-
ciálnych služieb.
Jozef Žuffa

POROZUMIEŤ A KONAŤ –
OBCHODOVANIE S ľUĎMI

Dvojdňový odborný seminár sa uskutočnil
v dňoch 26. – 27. novembra v priestoroch
BACH. Záštitu nad ním prevzala Slovenská
katolícka charita. Nosnou myšlienkou bolo
zefektívnenie spolupráce v rámci charít, re-
holí a cirkevných neziskových organizácií
pri prevencii, identifikácii obetí obchodova-
nia s ľuďmi a ich asistencii pri návrate obe-
tí do spoločnosti
sr. Bohdana

SemináreSemináre
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postačí milé slovo, krátke poradenstvo
a pomoc priamo na mieste. Koľkí z vás sa
pristavia pri bezdomovcovi, aby ho vy-
počuli alebo mu poradili? Stále je nás má-
lo. Máme právo ich súdiť? Uvedomujeme
si, že náhla strata istoty, ktorá im zabez-
pečovala istý životný štandard a náhla bez-
nádej riešiť danú situáciu, ich stavia do ro-
le bezdomovcov?

Poslaním charity je pomáhať každému člo-
veku v núdzi, oslobodzovať ľudí závislých
na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa
k dôstojnému životu. Všetci zamestnanci,
ktorí pracujú na charite majú v sebe vypes-
tovanú empatiu k práci s ľuďmi a berú ju
ako svoje poslanie. Snažíme sa aj o ovplyv-
nenie spoločnosti, aby citlivo vnímala pro-
blémy ľudí vo svojom okolí. A verte, že aj
bezdomovci odkrývajú mnoho nepoznané-
ho. Snažme sa aj my nehádzať ich do jed-
ného vreca a pochopiť, že nezvládnutím
prekonania osobných kríz ich netreba od-
súvať na okraj spoločnosti. Sú to ľudia so
svojimi právami a povinnosťami, ktoré im
náš demokratický štát ukladá.
Bc. Soňa Hlaváčová a kolektív CHD sv. Alžbety

Dve tony šatstva
pre Albánsko
Slovenská katolícka charita (SKCH) poslala
takmer dve tony nového šatstva pre deti
v Albánsku. Oblečenie darovali firmy C&A
a Tesco, ktoré majú s nami uzavreté daro-
vacie zmluvy. Prepravu sponzorsky zabez-
pečili: pán Ing. Ladislav Hološ, jeden
z adoptívnych rodičov, a prepravná firma
pána Petra Bielika z Ilavy. Ďakujeme! SKCH
z týchto zásielok poskytla pomoc už viac-
krát za uplynulé roky, kedy distribuovala
darované nové ošatenie na Slovensku i v Al-
bánsku. V rámci Slovenska túto aktivitu
SKCH realizuje príležitostne cez diecézne
charity tak, že im postúpi z týchto zásielok
podľa ich potreby a požiadaviek pre ich

konkrétne zariadenia – detské domovy, do-
movy pre matky s deťmi, domov pre chlap-
cov, ktorí vyšli z detských domovov, resp.
pre útulky s obyvateľmi bez prístrešia.
Zásielka, ktorá odišla na do Albánska
13. septembra 2009, je určená pre chudob-
né rodiny v osade Tale – Bregdeti, kde slo-
venskí dobrodinci podporujú núdzne deti
v rámci projektu SKCH Pozadie a význam
tejto akcie približuje opäť Mária Takáčová:
„Pre tieto rodiny je to veľká pomoc, pretože
ako som už spomenula, sú to prevažne
mnohodetné rodiny a keďže otcovia majú
len príležitostnú prácu alebo odchádzajú
dlhodobo za prácou do zahraničia a matky
nemajú prakticky žiadne pracovné uplatne-
nie, nakoľko mnohí sú aj negramotní, často
nemajú čo deťom ani obliecť a obuť. Záro-
veň to považujem za príležitosť pre donor -
ské firmy praktizovať firemnú filantropiu
veľmi konkrétnym spôsobom, za čo im
v mene SKCH touto cestou ďakujem.“
at

Odkopnime
predsudky, futbal
spája…
Pod týmto názvom Arcidiecézna charita Ko-
šice v spolupráci s mestom Košice a MČ
Košice–Juh odštartovala 13. 10. 2009 už
druhý ročník úspešného futbalového po-
dujatia, ktorého cieľom bolo aktívne špor-
tové vyžitie a odbúranie predsudkov majo-
rity voči ľuďom bez domova. Snahou tejto
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cov, osirotené deti, krízové centrá pre mat-
ky s deťmi, pre starých, opustených, cho-
rých a zomierajúcich… Jedným z úžasných
diel Charity sú aj hospice, ktoré sa nedajú
porovnať s nijakým zariadením, ktoré by
slúžilo zomierajúcim. Aj pre nich sa vytvo-
rilo prostredie, kde môžu pookriať na tele
a duši len v rámci božej vôle a dôstojne, nie
sám, vydýchnuť. Tu nájdete ľudskosť,
vľúdne slovo, úsmev. Hospice sú ďalším po-
kračovaním služby Matky Terezy, ktorá by
mala byť príkladom pre každého z nás
 nech pracuje kdekoľvek a na akejkoľvek po-
zícii. K človeku pristupovala vždy ako

k svojmu bratovi či sestre, k niekomu kto
jej bol veľmi blízky, aj keď ho prvý krát
stretla.
No vráťme sa k hospicom. Hospic Matky
Terezy patrí pod Arcidiecéznu charitu Koši-
ce, pôsobí už šiesty rok, ale aj tak je ešte na
začiatku svojej služby ku zomierajúcemu.
Keďže u nás Hospice len vznikajú a legisla-
tívne nie sú tak ošetrené ako by mali, stre-
távame sa s mýlnymi názormi a postojmi.
Ako vníma spoločnosť smrť a zomieranie?
Smrť sa formálne definuje ako individuálny
zánik organizmu. V nemocniciach sa stret-
neme s tým, že je to telesný zánik organiz-
mu. Áno, je to zánik organizmu, ale zasa-

huje človeka ako po telesnej, tak po psy-
chickej, sociálnej a duchovnej stránke. Zo
zomierania máme strach, bojíme sa byť pri
zomierajúcom, myslíme si, že keď o smrti
nebudeme hovoriť, tak prestane existovať.
V minulosti sa ľudia rodili a zomierali do-
ma. Dnešná hektická doba, ktorá nás ženie
za materiálnymi úspechmi a úsilie predlžo-
vania života, nám poukazuje na novú sku-
točnosť ponímania zomierania a smrti. Pre-
to je veľmi dôležité budovať hospice na
Slovensku, aby sme, tak ako dôstojne pri-
chádzame na svet, z neho aj dôstojne od-
chádzali. Tak ako sa rodíme pre tento svet,

sme sa rodili aj pre nebo.
Hospic ponúka komplex-
nú, odbornú ošetrovateľ -
skú starostlivosť o pacienta
nevyliečiteľne chorého
v terminálnom štádiu živo-
ta. Starostlivosť zasahuje do
biologickej, psychickej, so-
ciálnej a duchovnej stránky
pacienta. Starostlivosť sa
preberá aj o rodinu a po-
zostalých. Je to úžasné die-
lo, tak ho zveľaďujme, pre-
tože ho bude potrebovať
každý z nás, aby sme mohli
odchádzať v pokojnom
kruhu svojich blízkych, síce
nie doma, ale ani nie sám.
S blížiacimi sa sviatkami
prajem veľa úspechov, aby
diela charity rástli a slúžili,
tým, ktorí sú v núdzi, opus-

tení, chorí a zomierajúci. Prajem si veľa ľudí
otvorených pre hospice, ich podporu a po-
slanie pri lôžku zomierajúceho.
Martina Proněková, 
Hospic Matky Terezy

Práca v Charite
je poslanie
Dovoľte nám, aby sme sa predstavili. Sme
účelovým zariadením Arcidiecéznej charity
v Košiciach – Charitný dom sv. Alžbety
a poskytujeme sociálnu pomoc ľuďom bez
domova, ktorí nemajú finančné prostriedky

na zabezpečenie základných životných
 potrieb. Svojimi službami sa im snažíme
 zabezpečiť „minimálny životný štandard“,
t. j. prechodné bývanie, ošatenie, hygienu
a stravu.
Áno, staráme sa o bezdomovcov. Mnohí
ľudia v našom okolí nám kladú veľa otázok,
čo sa týka práce s touto marginalizovanou
skupinou: „Ako môžete s nimi pracovať?
Nemáte inú a lepšie platenú prácu? Nebojí-
te sa, že dovlečiete domov nejakú chorobu?
Ako môžete vydržať ten zápach?“ Mnoho
otázok a veľa odpovedí, ktoré aj tak mnohí
nepochopia.
Naša spoločnosť vníma bezdomovca ako
človeka túlajúceho sa ulicami mesta, špina-
vého, zapáchajúceho a často pod vplyvom
alkoholu. Myslia si, že im je jedno ako pre-
žijú deň… hlavne, že im ľudia prispejú a oni
budú mať za čo piť. Takýto názor o bezdo-
movcoch zdieľali viacerí, ktorí sa predtým
s takýmto človekom osobne nestretli. Pri-
znám sa, aj mňa prekvapil pohľad týchto
ľudí na ich vlastný život. Deň čo deň, krôčik
po krôčiku som odhaľovala, aká plnohod-
notná je práca, ak máte priestor niekomu
pomôcť a vymaniť ho z nepriaznivej situá-
cie, do ktorej sa dostal, nie vždy iba vlast-
ným zavinením. Pri práci s touto cieľovou
skupinou nikdy dopredu neviete, s kým sa
stretnete a aká bude vaša náplň práce na
nasledujúci deň. Je to práca plná prekvape-
ní a nečakaných prekážok, s ktorými boju-
jete, len aby ste pomohli.
S blížiacim sa chladným zimným obdobím
uvažujeme ako pomôžeme všetkým ľuďom
bez domova, ktorí sa nedostanú do pre-
plnených zariadení a budú sa musieť po-
pasovať s nepriazňou počasia. Hľadáme
možnosti ako im pomôcť prežiť zimu. Spo-
lupracujeme s mnohými organizáciami,
a práve tu narážame na mnohé problémy.
Často počúvame: „… však ste charita urob-
te niečo! Vy by ste mali prejavovať ľudskosť
a lásku a neodmietnuť nikoho!“ Ale aj my
máme svoje obmedzené kapacitné mož-
nosti a veľakrát sa tým, ktorí nepoznajú
prácu charity, ani len nesníva ako často
sme sami na ulici, aby sme pomohli aspoň
tým ľuďom bez domova, ktorým sa po-
môcť dá. Ani by ste neverili ako niektorým

Dňa 1. 10. 2009 Prešovský samosprávny
kraj zorganizoval v Prešove podujatie s ná-
zvom „Deň bez bariér“, na ktorom vystúpi-
li so svojim programom zariadenia sociál-
nych služieb z PSK. Medzi nimi bolo aj
zariadenie Gréckokatolíckej charity Prešov
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Hoci sme
činní na sociálnom poli už 10 rokov, naše
zariadenie malo na tomto podujatí premié-
ru. V pásme pod názvom „Motýlie krídla“
vystúpili naši zverenci Janka Šimová, Jana

Tyrpáková, Jana Bilovecká, Dávid Drabin-
ský, Michal Duda, Daniel Hurkala, Monika
Olejníková, Dominika Vavrinčíková. Ich
prejav bol tak plne autentický, že zožal ová-
cie okolia. Ešteže existujú v dnešnej dobe
ľudia, ktorí pomôžu aj takým typom zaria-
denia ako je Dom sv. Anny a vďaka nim ma-
jú títo naši klienti možnosť žiť plnohodnot-
ný život.
Dom sv. Anny mal v ten istý deň ešte jednu
veľkú radosť, lebo sa do kruhu našich za-
mestnancov zaradili dvaja mladí mentálne

postihnutí ľudia, a tým zariadenie nado-
budlo status Chráneného pracoviska. Pres-
ne o mesiac bude mať Dom sv. Anny ďalšiu
príležitosť na oslavu, keďže 2. 11. 2009
oslávi svoje 10. výročie založenia. Vďaka
patrí našej krstnej mame JUDr. Anne Afta-
nasovej, ktorá je pri nás skutočne od za-
čiatku vzniku a pomáha nám dostavať nové
zariadenie sídliace na. Štúrovej ulici v Starej
Ľubovni.
Mgr. Soňa Gaborčáková
Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

Deň Charity
Spišská katolícka charita v Starej Ľubovni
je previazaná s celým staroľubovnianskym
okresom, a tak zástupcovia nielen cirkví,
ale aj okolitých obcí a mesta Stará Ľubovňa,
poslanci VÚC Prešov a občania, boli v ne-
deľu 15. novembra účastníkmi osláv Dňa
Charity, ktoré sa konali v Dome kultúry
v Starej Ľubovni.
V úvode sa prítomným prihovoril duchov-
ný správca Spišskej katolíckej charity ThDr.
Štefan Boržík, PhD. Svojou prítomnosťou
nás prišiel podporiť aj pán riaditeľ Spišskej
katolíckej charity PhDr. Ing. Pavol Vilček.
Videoprezentáciou zdravotné – rehoľné
sestry Zuzana a Bohuslava priblížili histó-
riu staroľubovnianskej charity, ktorá sa spá-
ja s rokom 1992 a menami ako sú manželia
Petríkovci, obaja lekári, alebo sestra Anna
Antóniová, jedna z viacerých, ktoré obetavo
slúžili tam, kde ich bolo veľmi treba. V tý-
chto časoch zastával funkciu diecézneho
riaditeľa Ing. Peter Maľučký. V súčasnosti si
väčšina Staroľubovňanov prepojí slovo cha-
rita s Agentúrou domácej ošetrovateľskej
starostlivosti alebo s Mobilným hospicom

Charitas, ale aj s mnohými ďalšími aktivita-
mi, ktoré už neodmysliteľne patria do cho-
du mesta a okolia.

Slávnosť spestril spev Hanky Servickej,
Majky Dvorščákovej, speváckej skupiny z
Jarabiny pod vedením Dr. Derevjanikovej,
folkloristov z Kamienky, Litmanovej a ďal-

ších, nevynímajúc mládežnícku skupinu z
Bardejova s hudobno-hraným divadlom
pod názvom „Judášova matka“.

Tak ako zažívame štedrosť
a dobrotu iných ľudí vo
všedných dňoch, tak aj
v čase osláv vďaka mno-
hým dobrým ľuďom sme sa
mohli posilniť nielen na te-
le, ale aj na duši. Ďakovali
sme všetkým účinkujúcim,
ktorí svojim vystúpením
obohatili náš benefičný ve-
čer. Aj všetkým, ktorí sa tu
s nami prišli potešiť, aj všet-
kým, ktorí prispeli k tomu,
aby sa toto podujatie moh-
lo uskutočniť.
A čo dodať na záver? Pevne
veríme, že oslavy sviatku
dňa Charity zanechajú
v nás, ako aj všetkých hos-
tí, ktorí strávili so svojimi

rodinami a príbuznými tento čas spoločne
s nami. Pán Boh zaplať.
Iveta Tinathová
hl. sestra ADS Charitas Stará Ľubovňa

Deň bez bariérDeň bez bariér



skych sv. omšiach. Oni samé už ťahajú aj
ostatných, aby prišli na katechézu, aby pra-
videlne chodili do kostola, aby nehrešili,
nenadávali a nepreklínali. Ešte však všetci
musíme pracovať na tom, aby celý náš život
bol jedným veľký príkladom lásky k Bohu
a blížnemu.
Rómovia sú prirodzene veriaci ľudia, ale ich
viera je skôr založená na predsudkoch (aby
dieťa neplakalo, treba ho dať pokrstiť, aby
ich nebožtíci nechodili strašiť, treba ich dať
pochovať kňazom), ako na zdravých zákla-
doch. Tie treba pomaličky budovať, nepre-
háňať, aby ste ich neodplašili. A nakoniec
veď Pán Boh dobre vie, aké metódy treba
zvoliť, akých ľudí poslať, čo urobiť, na čom
stavať, aby sa stavba nezosypala. A ak ich tu
Pán Boh poslal, iste tým sledoval niečo dô-
ležité. Je otcom nás všetkých a má nás všet-
kých rovnako rád. Niekedy však máme pro-
blém pochopiť túto skutočnosť hlavne, ak
ide o Rómov.
Myšlienka, že Božie kráľovstvo je už tu me-
dzi nami, nás pohýna budovať ho, každý na
svojom mieste tam, kde žijeme, pracuje-
me… U nás je to často krát ťažké pre nepo-
chopenie významu práce s Rómami u ma-
joritnej časti obyvateľstva, ale aj pre
nepochopenie zo strany Rómov, kde mnohí
za našou prácou vidia len biznis a obrovský
zdroj zisku (a to sme charita…!), sú to po-
väčšine tí, ktorí v centre nikdy neboli a ani
nevideli našu prácu zblízka. Tí, ktorí k nám
chodia pravidelne, alebo si prídu len tak
posedieť pri čaji alebo káve, hodnotia našu
prácu pozitívne s s dovetkom „ako môžeme
v tom hluku vydržať“. Neviem ako, no
viem, prečo to robíme a že bez Božej po-
moci i pomoci dobrých ľudí by sme takúto
prácu robiť nemohli. Vďaka všetkým, ktorí
nás akýmkoľvek spôsobom podporujú,
ktorí nám fandia a ktorí neprestali veriť, že
Božie kráľovstvo je už tu teraz medzi nami

či sme sa narodili ako Gádžovia, ako Ró-
movia, ako…
Z mnohých pekných a vydarených akcií,
ktoré organizovalo RKC v spolupráci s OZ
Ohnivé srdce lásky treba spomenúť rómsky
benefičný koncert s verejnou zbierkou. Ko-
nal sa 21. 10. 2009 v Katolíckom dome An-
dreja Hlinku v Stropkove. Za touto akciou
s množstvom temperamentných rómskych
piesní stála myšlienka p. D. Goroľa a jeho
kamarátov – hudobníkov, ktorí chceli spo-
jiť príjemné s užitočným, a tak so všetkým
úsilím bojovali, aby sa koncert s verejnou
zbierkou mohol uskutočniť a aby aj samot-
ní Rómovia boli do jeho prípravy zapojení.
Na koncerte sa predstavili domáce hudob-
né skupiny Bad Boys, Sencor a Maxton.
Úžasným obohatením bolo vystúpenie mla-
dej talentovanej speváčky Nikolky Mos-
kaľovej z Breznice a ťahákom celého podu-
jatia bola skupina Daxon z Humenného,
ktorá v sále postavila mnohých divákov na
nohy a nakoniec i do tanca. S obrovským
nadšením a aj obdivom všetci v sále prijali
právu o celkovej vyzbieranej sume, ktorá
činila 392 . Stropkovskí Rómovia takto po-
mohli financiami, ktorými práve neoplýva-
jú v hojnej miere, Arcidiecéznej charite Ko-
šice – Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej
Novej Vsi. Symbolický šek si z rúk vedúce-
ho RKC v Stropkove Mgr. Daniela Hubáča
prevzal vedúci hospicu Ing. Čura, ktorý bol
jedným z hostí koncertu. Do hospicu tak
pribudne nové multifunkčné zariadenie
a niekoľko prenosných telefónov na pevnú
linku. Ďalšími obdarovanými budú všetci
v Dome detí Božieho milosrdenstva
v Stropkove, ktorí sa môžu tešiť na nové
spoločenské hry, knihy, puzzle, CD a potre-
by na kreslenie a maľovanie. Na záver ešte
jedna dôležitá informácia – aj takto dokážu
pomáhať Rómovia, keď sa im poskytne
priestor na realizovanie ich snov a túžob.

Každý rok pravidelne realizujeme s pomo-
cou OZ návštevu Mikuláša v rodinách, či
v RKC s finančnou podporou rodičov ob-
darovaných detí. Mikuláš ako biskup, ktorý
rád pomáhal a nie ako St. Claus prichádza
za dobrými deťmi. Pre mnohé to je zážitok
pre iné strach z čerta a pre nás jedna z mož-
ností postretávať ľudí, prihovoriť sa, vidieť
ako žijú, povzbudiť a prinášať radosť nielen
deťom.
Predvianočný čas dýcha závanom otvore-
nosti a ešte väčšej pomoci a priblíženia sa
človeka k človeku. Aj my v RKC využívame
tento čas na výrobu vianočných ozdôb, po-
zdravov… aby sme ich potom na predvia-
nočných trhoch mohli predávať. Táto akcia
sa aj v našom meste dobre ujala a ukázala
sa ako jedna z možností finančnej pomoci
pre RKC ako aj pre iné neziskové organizá-
cie v meste. Vianočné trhy sú krásne samé
o sebe, ale ešte väčší zážitok máme spolu
s deťmi pri výrobe spomínaných predme-
tov, hlavne keď sa im darí, ale aj keď sa im
niečo nepodarí.
Valéria Cubová, 
RKC Stropkov
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akcie bolo spoločne prežiť uvoľnenú a pria-
teľskú atmosféru na turnaji realizovanom
v priestoroch telocvične Strednej priemy-
selnej školy hutníckej v Košiciach.
Do futbalového turnaja sa zapojili klienti
zariadení ADCH Košice – Charitný dom
sv. Alžbety Košice – útulok pre bezdomov-
cov, Nocľaháreň Emauzy v Košiciach, RKC
Stropkov a RKC Lipany ako aj študenti
stredných škôl – Gymnázium Alejová Koši-
ce (minuloroční víťazi), Stredná priemysel-
ná škola hutnícka Košice a po prvý krát si
prišli zmerať sily s ľuďmi bez domova aj
chovanci Detského domova Nižná Kameni-
ca. Trhákom pre verejnosť boli košickí fut-
baloví veteráni.
Turnaj slávnostné otvoril riaditeľ ADCH
Košice Ing. Cyril Korpesio spolu s riadi-
teľom SPŠ hutníckej Ing. Ladislavom Ma-
kom, CSc.. Slávnostným hvizdom dvoch
rozhodcov Jána Šoltýsa a Marcela Koňára
sa odštartovali priateľské zápasy. Motivá -
ciou pre každého účastníka bola hlavná ce-
na – putovný pohár, ktorý získalo družstvo
RKC Stropkov.
Prvotnou myšlienkou prečo zorganizovať
takýto turnaj bola myšlienka podporiť ta-
lenty našich klientov – bezdomovcov, ktorí
sa síce v súčasnej dobe nachádzajú v núdzi
ale v minulosti sa aktívne venovali športu –
futbalu a teraz majú možnosť dokázať ostat-
ným, že aj napriek osudu svoj talent a vá-
šeň pre šport nestratili a stále je v ich živo-
te niečo, čo im prináša radosť. A to sa oplatí
podporiť.

Odovzdávanie
kresťanských
hodnôt Rómom –
hotové misie
Rómske komunitné centrum v Stropkove je
jedným z mnohých zariadení Arcidiecéznej
charity Košice. Počas svojej existencie pre-
šlo nemalými zmenami nielen čo sa týka
úrovne pomoci a samotnej práce s Róma-

mi. Je veľmi dôležité nerie-
šiť ich problémy a nedosta-
tok naservírovaním pomo-
ci „na ruku“, ale viesť ich
k ich pochopeniu, že dnes
už nič nie je zadarmo, a že
ak pomoc potrebujú, vedia,
že ju u nás nájdu, ale musia
sa pričiniť aj sami. Naše za-
riadenie navštevujú hlavne
deti rôznej vekovej kategó-
rie, od tých najmenších, po
skoro už dospelé. Pri tých -
to deťoch sa nám otvára
priestor, kde môžeme pô-
sobiť a viesť ich k tomu,
aby si vážili všetko, čo
v RKC majú, lebo je to tu

všetko pre nich a pre ich osobnostný roz-
voj. Časom sme museli prechádzať obdo-
biami, keď porozbíjané okná na budovách
boli skôr samozrejmosťou. Keď pred dvera-
mi sme našli všetko, aj to, čo patrí len do
hygienických zariadení, keď sa vám skôr
nechce tie dvere otvoriť a ísť „do práce“…
Ak by sme sa navzájom všetci spolupracov-
níci neposilňovali a nepodržali sa, nielen
pri takýchto záležitostiach, isto by sme tam
už nepracovali.
Často krát sa pýtame, či má zmysel táto prá-
ca, či vidí niekto nejakú zmenu v živote Ró-
mov…? Ak si dokážeme pozitívne odpove-
dať a vieme, že sme pomohli čo i len
jednému dieťaťu, čo i len jednej rodine, po-
tom táto práca musí mať zmyslel.
Prichádzajú k nám maličké deti, ktoré ani
nevedia po slovensky. Problém s komuni-
káciou nám pomôžu zvládnuť staršie deti,
ktoré sa tým pádom stávajú tlmočníkmi
medzi nami. Zaujať tieto deti je ťažšie, ale
každé z nich pochopí, že ho tu prijímame,
že ich chceme mať radi, že sa chceme spolu
hrať, tancovať, spievať…
Naučiť takéto deti základným veciam ako
napr. umyť si ruky, pozdraviť sa, poprosiť
si, poďakovať, rozpoznávať farby, nepošpi-
niť a nepokrčiť papier, na ktorý kreslia, dá
poriadne zabrať. Niekedy to trvá z nášho
pohľadu veľmi dlho, ale ony sa to napokon
naučia a zvládnu, z čoho máme obrovskú
radosť.
Staršie deti už majú iné záujmy a je dôleži-
té podchytiť ich a ponúknuť viacero mož-
ností trávenia voľného času. Ponúkajú sa
im rôzne krúžky, z ktorých najnavštevova-
nejším je počítačový, futbalový, tanečný,
stolnotenisový. Výtvarný, spevácky a krú-
žok šikovných rúk je skôr doménou diev -
čat. Deti chodia rady na tieto krúžky a rodi-
čia sú tiež radi, že sa deti netúlajú po meste
a že robia niečo zmysluplné.
Staršia mládež okrem toho, že sa zúčastňu-
je rôznych aktivít v RKC, pri ktorých radi
pomáhajú, sa často krát chcú len tak po-
rozprávať o tom, čo prežívajú, čo ich trápi,
o láske, o budúcnosti… A toto je zvláštny
čas, kedy môžete rozsievať a kresťanskými

postojmi vstupovať do ich myslenia, napr.
ako sa zachovať, keď ich niekto neprávom
obviní, ako reagovať na rôzne ponuky na
diskotékach, ako sa zachovať ako priateľ,
ako človek, ako si budovať vzťahy, akým
veľkým zlomom je potrat a pod. Dievčatá
chcú vedieť všetko o svojej ženskosti
a veľakrát nemajú ani základné vedomosti,
ako vlastne funguje telo ženy. Stovky tém
na nekonečné rozhovory bez kriku, bez
predvádzania sa jeden pred druhým, so zá-
ujmom vypočuť si názor toho druhého
a nehanbiť sa povedať, čo cítia, rešpektovať
toho druhého, aj keď je z inej rómskej lo-
kality. Pri takýchto rozhovoroch vnímate,
že tento čas vám daroval Boh, aby ste boli
s nimi, a ak aj oni cítia, že ich máte radi, že
ich beriete takých, akí sú, že nemáte prob -
lém ich vyobjímať, prekonali ste bariéru
vzťahov a môžete ich srdcia napĺňať aj
niečím iným, ako sú zvyknutí z ulice, z do-
mu, z osady. Hotové misie, ako pred časom
nazvala prácu s Rómami zakladateľka náš -
ho centra sr. Bernadetta Malíková.

Duchovno? Od začiatku našej činnosti sa
snažíme pozdvihnúť túto komunitu aj cez
vieru v Boha. Krôčik po krôčiku raz s väčší-
mi, raz s menšími úspechmi im predstavu-
jeme Pána Boha ako otca, ktorý je vždy pri
nich, chce sa o nich starať a dávať im práve
tie milosti, ktoré do svojho života potrebu-
jú. Každý piatok prebieha v centre kateché-
za spojená s prípravou na sobotňajšiu
Rómsku sv. omšu. Aktuálne o sviatkoch,
o svätých, o prikázaniach i o dianí v cirkvi
sa hravou formou a tiež spevom snažíme sa
im ukázať vieru ako niečo, čo nezaťažuje
človeka, ale oslobodzuje, dáva krídla a učí
láske i odpúšťaniu. Len takto môžeme po-
dávať Ježišovo učenie (prostredníctvom
 nášho slova), Ježišov príklad (prostredníc-
tvom nášho príkladu) a Ježišovu milosť
(prostredníctvom našej modlitby)… Nie
každý z nich má záujem o duchovné veci,
mnohých to vôbec nezaujíma. Ale časom
sme si vychovali a vybudovali tím dievčat,
ktoré sa pravidelne zúčastňujú na kateché-
zach, pomáhajú s malými deťmi, spievajú
v speváckom gospelovom zbore pri róm-

Pri príležitosti 160. výročia založenia Katolíckych novín (KN) sa v aule RKCMBF UK v Bratislave uskutočnila 4. novembra medzinárodná
vedecká konferencia „160 rokov sme vaším svetlom“ o histórii a súčasnosti KN. Martina Grochálová mi odpovedala na tri otázky.

Môžete objasniť význam tejto medzinárodnej vedeckej konferencie?
Katolícke noviny pripravovali počas celého roka rozličné podujatia k 160. výročiu od svojho založenia. Medzinárodná vedecká konferencia
bola ich vyvrcholením. Pripravili sme ju so zámerom odkrývať vlastné korene, dozvedieť sa viac o svojej minulosti, ale aj spoznávať aj sú-
časnosť. Naším cieľom bolo tiež osloviť odbornú verejnosť a sme radi, že naše pozvanie prijali aj vyučujúci a študenti z katedier žurnalisti-
ky, ale i ďalší mediálni pracovníci a spolupracovníci Katolíckych novín z celého Slovenska.

Na čo sa môžu tešiť čitatelia KN v budúcom období, čakajú tento katolícky týždenník nejaké zmeny?
Pre čitateľov sa aj naďalej budeme usilovať prinášať pútavé témy zachytávajúce to, čím skutočne žijú. Verím, že hlavné zmeny v KN sa budú
týkať najmä neustále rastúcej kvality.

Ako sa cítia KN, keď môžu porovnať situáciu v Čechách, Poľsku či Rusku? Považujú sa za úspešné, čomu pripisujete už 160-ročnú
existenciu?

Uvedomujeme si, že KN sú v európskom kontexte skutočným unikátom a nemáme informáciu o tom, že by inde existovalo katolícke
 periodikum s podobne dlhou históriou. Nechceme však hovoriť o úspešnosti, skôr o vzájomnej inšpirácii, podpore, výmene skúseností.
 Situácia v každej európskej krajine je iná, preto je ťažké porovnávať.
at

160. výročie Katolíckych novín160. výročie Katolíckych novín
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Z DUŠEZ SKCH SEKRETARIÁT

Radujme sa!
Ukázala sa Božia dobrota a láska k ľuďom.
Slová Svätého písma nám v tomto vianoč -
nom čase znejú potešujúco: „Chlapček sa
nám narodil, daný nám je Syn… Narodil sa
vám Spasiteľ, Kristus Pán! Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach…
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle…“
Boží Syn začína cestu vykúpenia. Narodil
sa v Betleheme, čo v preklade znamená
Dom chleba. Stal sa nám vo všetkom po-
dobným okrem hriechu, narodil sa ako člo-
vek. Boh i človek zároveň. Jeho príchod na
svet bol skrytý v jednoduchosti a skoro ne-
poznaný. Nie však jeho život. Pred naplne-
ním svojho poslania sa nám ponúka v po-
dobe chleba – v Eucharistii – aby nás
posilňoval na našej ceste životom. Jeho prí-
chod potvrdzuje starú pravdu, že Boh je
verný vo svojich prisľúbeniach. Je dôka-
zom, že Boh miluje človeka. Prišiel na svet
aby splnil Otcovu vôľu – vykúpiť človeka
i svet. Radujme sa.
Radosť a pokoj rozdávajme vo svojom pro-
stredí, doma v našich rodinách, v spolo-
čenstvách svojich rovesníkov, pred očami
našich ľudských bratov a sestier. Aj pred tý-
mi, čo nie sú vždy dobrej vôle.

VYDÁVA Slovenská katolícka charita Sekretariát, ADRESA REDAKCIE Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, tel. 02/5443 1506 fax 02/5443 3097, e-mail: sekretrariat@charita.sk, bankové spojenie 
Slovenská sporiteľňa, č. ú.: 0176 875 345/0900 VS 140, ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA Andrea Topoľská, NA ČÍSLE SPOLUPRACOVALI Slávka Barenčíková, Peter Birčák, sr. Bohdana, Elena Caunero-
vá, Katarína Danišová, Jan Fatka, Katarína Gregorová, Tatiana Javorská, Peter Knapík, Cyril Korpesio, Mária Krištofová, p. Kubalová, Rostislav Labuda, Ľubica Michalí-
ková, Andrej Namislovský, Mária Petríková, Mária Sárkoziová, Anna Štúriková, Andrea Topoľská, Pavol Vilček, Lucia Zacharová, GRAFICKÁ ÚPRAVA Andrea Topoľská a
Pavol Janoško, VÝROBA vydavateľstvo Don Bosco, REGISTRÁCIA MK SR 3106/2003, FOTO archív SKCH, DCH/ADCH a archív Eleny Caunerovej,  Časopis je nepredajný
a vyšiel vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a dobrodincom Slovenskej katolíckej charity.
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Z SKCH SEKRETARIÁT

Novou iniciatívou SKCH je Mladá charita. Už
zo samotného názvu je zrejmé, že je určená pre
mladých ľudí. Viac o iniciatíve ako aj doteraj-
ších počinoch prináša článok.

ČO ROBÍ MLADÁ CHARITA?
Mladacharita.sk, ako platforma Slovenskej
katolíckej charity, je určená mladým ľuďom
a prostredníctvom nej sa snažíme o inova-
tívny prístup akým zlepšiť a zvýšiť povedo-
mie mladých ľudí o rozvojových témach
a solidarite k chudobným krajinám. Ide
nám o vhodné priblíženie práve týchto tém.

PREČO MLADÁ CHARITA?
Charita si uvedomuje dôležitosť práce
s mladými ľuďmi a ich podnecovanie k ší-
reniu dobra a lásky okolo seba. Ako sa ho-
vorí „nielen z chleba je človek živý“, tak je
aj snahou Mladej charity zapojiť mládež do
rôznych aktivít. Tieto aktivity majú kon-
krétnym spôsobom prispievať k preukazo-
vaniu dobrého srdca a ku konaniu skutkov
lásky voči ľuďom nablízku, ale aj zveľaďo-
vaniu okolia a prostredia, v ktorom žijú.

PROJEKT „AIDS ZABÍJA AFRIKU –
VIEME O TOM?“

Do tohto projektu Mladej charity sa zapoji-
lo 80 stredných a základných škôl na Slo-
vensku. Jeho cieľom je okrem zvýšenia in-
formovanosti o chorobe AIDS v Afrike,
ukázať mladým dôležitosť solidarity a po-
moci pre ich rovesníkov v krajinách, ktorí
nemali toľko šťastia ako oni. Súčasťou pro-
jektu je toolkit, určený pre učiteľov na zá-
kladných školách a profesorov na stred-
ných školách ako aj pre animátorov,
vedúcich či vodcov mládežníckych a iných

neziskových organizácií. Má 22 strán a te-
maticky je rozdelený na tri časti: 1) základ-
né informácie, 2) príklady skupinových ak-
tivít, 3) skutočné príbehy. Ďalšími dvoma
publikáciami pripravenými k tomuto pro-
jektu sú HAART pre deti a Recept na život.
Prvá podrobnejšie informuje o niektorých
aspektoch liečby HIV/AIDS. Uvedie mla-
dých do problematiky kampaní za dostup-
nosť liekov pre matky a ich deti. Rovnako
priblíži rôzne fakty a informácie, ktoré mô-
žete využiť v budúcnosti. Druhá je samo-
statnou príručkou s vlastnými návodmi na
konkrétne akcie a s vlastnými pokynmi
k ich realizácii a medializácii. Poskytuje
konkrétne návody ako sa môžu deti a mla-
dí ľudia zapojiť do pomoci deťom, ktoré ži-
jú s vírusom HIV alebo trpia chorobou
AIDS. Viac informácií a aj verzia na stiah-
nutie na www.mladacharita.sk.

V mnohých školách využili viacero ponúk-
nutých aktivít a dokonca zašli aj ďalej. Písa-
li listy farmaceutickým spoločnostiam,
usporiadali výstavy o problémoch súvisia-
cich s HIV/AIDS, zorganizovali prednášku,
alebo pripravili možnosť pomôcť aj finanč -
ne…

ĎAKUJEME ŽE STE SA ZAPOJILI!
Na tomto mieste sa chceme veľmi pekne
poďakovať riaditeľkám a riaditeľom škôl, za
umožnenie realizácie projektu na ich ško-
lách, všetkým učiteľkám, učiteľom a koordi-
nátorom, ktorí neváhali a venovali svoj čas
tomuto projektu. V neposlednom rade naše
poďakovanie patrí všetkým žiačkám, žia-
kom, študentkám a študentom, ktorí sa do
projektu zapojili a dokázali tak, že vedia
myslieť srdcom… Už teraz sa tešíme na ďal-
šiu spoluprácu.

Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých
ľudských citov tým najcennejším a najpev-
nejším a blahodarne pôsobí na život nielen
každého z nás, ale aj celej našej spoločnos-
ti. Spoločnosť by preto mala mať záujem
rozvíjať a podporovať rodinné spoločen-
stvá. Rádio Lumen pozýva všetky rodiny,
ktoré sa túžia stretávať s inými rodinami, vy-
tvoriť vzájomne obohacujúce sa rodinné
spoločenstvo a chcú si vzájomne zdieľať
svoje rodinné spolužitia, aby sa prihlásili do
5. ročníka projektu Lumenrodín.
Podrobnejšie informácie o samotnom pro-
jekte, budú sústredené v rubrike „Rodina“,
ktorá je vysielaná každý piatok v čase 14:00
– 15:00 h. Projekt vyvrcholí v máji 2010
stretnutím Lumenrodín.

Rádio Lumen 
spája Lumenrodiny
Rádio Lumen 
spája Lumenrodiny

Zoznam škôl zapojených do projektu Mladá charita

Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Námestie hrdinov 6 Šurany
Gymnázium Ivana Horvátha I. Horvátha 14 Bratislava
Gymnázium Púchov 1. mája 905 Púchov
Súkromné gymnázium Gagarinova 1 Topoľčany
Stredná odborná škola strojnícka pplk. Pľjušťa 29 Skalica
Gymnázium Sv. Rodiny Gercenova 10 Bratislava
Piaristická spojená škola Františka Hanáka A. Hlinku 44 Prievidza
Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3 Zvolen
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6 Nitra
CZŠ sv. Jána apoštola s VJM Legionárska 160 Dunajská Streda
Stredná odborná škola Hrkovce 115 Hrkovce
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Rehoľná 2 Košice-Krásna
Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 Martin-Priekopa
SOŠ letecko – technická Legionárska 160 Trenčín
ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Kláštorná 2 Podolínec
Stredná odborná škola Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves
Súkromná stredná odborná škola podnikania Nemocničná 2 Dolný Kubín
Súkromné gymnázium Orbis eruditionis Zvolenská cesta 18 Banská Bystrica
ZŠ s MŠ A. Radlinského D. Kubín Okružná 2062/25 Dolný Kubín
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13 Žilina
Súkromná stredná odborná škola HOST Riazanská 75 Bratislava
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 Prešov
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď
ZŠ Š. Šmálika Školská 166 Tvrdošín
Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice
Súkromná stredná odborná škola M. R. Štefánika 379/19 Trenčín
Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
Gymnázium Štúrova 16 Želiezovce 
ZŠ Rudolfa Dilonga Hviezdoslavova 823/7 Trstená
Gymnázium Františka Švantnera Bernolákova 9 Nová Baňa
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18 Košice
Cirkevná spojená škola Švermova 10 Snina
Stredná priemyselná škola stavebná Lomonosovova 7 Trnava
Gymnázium Školských bratov Čachtická 14 Bratislava 35
Cirkevná základná škola sv. Margity Námestie slobody 562/1 Púchov
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 2 Skalica
Gymnázium Poštová 9 Košice
Súkromná stredná odborná škola Saleziánska 18 Žilina
SOŠ Bardejovská 24 Prešov
Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského 18 Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola stavebná Hviezdoslavova 5 Rožňava
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice
Stredná odborná škola zdravotnícka Hlboká cesta 23 Žilina
Gymnázium Okružná 2469 Zvolen
Stredná odborná škola železničná Palackého 14 Košice
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice
Stredná odborná škola záhradnícka Brezová 2 Piešťany
Spojená katolícka škola Školská 9 Nemšová
ZŠ Angely Merici Halenárska 45 Trnava
Súkromné gymnázium Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou
SUŠ Vodárenská 3 Prešov
Stredná odborná škola Znievska 2-4 Bratislava
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2 Košice
ZŠ sv. Uršule Nedbalova 4 Bratislava
SPŠ stavebná Veľká okružná 25 Žilina
ZŠ sv. Dominika Savia Hodžova 9 Zvolen
Stredná odborná škola Komenského 12 Trebišov
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Zavarská 9 Trnava
ŠOŠ technická Okružná 693 Čadca
Spojená škola Štefánikova 64 Bardejov
Cirkevná základná škola svätého Gorazda Solivarská 49 Prešov-Solivar
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Radničné námestie 271/8 Spišská Nová Ves
Stredná priemyselná škola stavebná Cabajská 4 Nitra
Stredná odborná škola polytechnická Štefánikova 1550/20 Humenné
Obchodná akadémia Watsonova 61 Košice
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Marie GorettiHorná 137 Čadca
Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1 Košice
Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves
Gymnázium Jána Baltazára Magina Beňovského 358/100 Vrbové
Základná škola Rozkvet 2047 Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola Slovenských partizánov 1132/52 Považská Bystrica
Stredná odborná škola obchodu a služieb Námestie sv. Martina 5 Holíč
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Námestie Štefana Moysesa 23 Banská Bystrica
Základná škola sv. Vincenta Námestie A. Hlinku 22 Ružomberok
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
SOŠ podnikania Znievska 2-4 Bratislava
Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 495/31 Námestovo
Stredná zdravotnícka škola Braneckého 4 Trenčín




