
Piatkové odpoludnie 
 
Milá rodinka zo zborového spoločenstva prišla poupratovať priestory v Michalovskom zbore. 
Za normálnych okolností by bola modlitebňa pripravená na sobotnú bohoslužbu. No nie sú 
úplne normálne okolnosti. U našich východných susedov je vojna a našou malou hranicou 
prešlo za posledný mesiac denne viac ako 10 000 matiek, detí, starých ľudí... aby zanechali 
svojich mužov, otcov, synov a celé rodiny v ohrození života. Michalovský zbor sa rozhodol 
poskytnúť dočasné útočisko (tak znie oficiálny názov statusu utečenca, ktorý sa rozhodne ostať 
na Slovensku) no nie pre tých, ktorý utekajú z východu, ale pre tých čo prichádzajú zo západu. 
To sú tí, ktorí utekajú, aby prišli pomôcť. Medzi nimi je mnoho ukrajinských študentov 
z Prešova, Košíc ale aj Bratislavy, alebo Prahy. Tlmočia, slúžia aby pomohli Slovákom zvládnuť 
pomoc, ale hlavne svojim dať pocit bezpečia. Možno ste zažili ten pocit keď sa po dlhej 
namáhavej ceste ocitnete v cudzom meste v cudzom štáte a niekto sa vám prihovorí vo vašom 
jazyku... Okamžite naskočí pocit bezpečia... Denne i v noci slúžia a vo voľných chvíľach sa učia, 
aby sa pripravili na skúšky a dobehli, čo zameškali. Medzi mladými dobrovoľníkmi však nájdete 
i mnoho Pathfinderov z okolia (Prešov a Košice) ale už aj z Čiech (Medzi nimi sú aj vedúci 
Pathfinderu, kazatelia, sociálni pracovníci ale hlavne tí, ktorým nie je ľahostajné čo prežívajú 
ľudia na úteku a okolnosti im dovolili, aby mohli prísť pomáhať.) Mnoho ďalších mužov a žien 
sa rozhodlo vymeniť svoj komfort postele za pomáhanie tým, ktorí už celé dni nespali, pretože 
boli na ceste za bezpečím z ostreľovaných miest na Ukrajine. Cez deň sa venujú deťom, aby 
vytvorili matkám priestor na chvíľku oddychu. Venujú sa i matkám, aby si vypočuli ich trápenie, 
venujú sa i seniorom, ktorí na starosť stratili všetku nádej na zaslúžilú penziu, keďže často prišli 
okrem zničeného obydlia, ktoré budovali celý život, často i o svojich synov padlých v boji za 
slobodu. Zničené obydlia, zničené rodiny, zničené životy. Denne sa stretávame s ťažkými 
príbehmi. Denne sa snažíme priniesť ľudskosť do neľudských príbehov... Podopierame 
unavených, vyčerpaných a večer ukladáme na lôžka tých, ktorý sú bez nádeje a budúcnosti, 
bez najbližších, bez domova. Aspoň na chvíľu začíname chápať príbeh o Milosrdnom 
Samaritánovi, ktorý vyrozprával Ježiš svojim poslucháčom.  
 
Je sobota ráno. Nepočujeme sirény, ani bojové helikoptéry. Je počuť nádychy, ťažké 
vydychovanie. Spí tu viac ako 10 dobrovoľníkov, ktorí sú po ťažkej nočnej šichte (Ďalší slúžia 
pri prebúdzaní, smerovaní na autobusy, upratovaní...) V noci uložili na spánok viac ako 200 
utečencov hlavne matky s deťmi a starších nevládnych ľudí.  
 
Je sobota ráno. Sme v Michalovskej modlitebni CASD. Skoro všade sú matrace. Aký som 
vďačný, že to nie je kostol, ale priestor kde je kuchynka, sprcha, záchody... Jednoducho 
základné potreby – možno taký hostinec o ktorom hovoril Ježiš, v ktorom nechal Samaritán 
zraneného, aby sa o neho postarali... Zázemie pre unavených a slúžiacich... Ďakujeme 
michalovských bratom a sestrám za ich službu, za ich posteľné prádlo, za ich ručníky, za ich 
ovocie, zeleninu, za ich teplo, za ich upratovanie, za ich Dom modlitby a v neposlednom rade, 
za ich i vaše modlitby. Pre mnohých dobrovoľníkov je to prvý krát, keď sa stretli s ADROU a 
adventistami.   
 
V srdci ostáva istota, že táto sobota je skutočnou Boho – službou... Cez nás svojim blízkym. 
V túto chvíľu vieme dať na otázku: „Kto je náš blízky“ jasnú odpoveď. Sme v modlitebni, 
v sobotu, ale nepotrebujeme kázanie...  
 

Ján Šolc, kazateľ SZ CASD 


