
Koronavírus COVID-19 a chudobní 

 

Až v týchto dňoch, keď sa uvoľňujú mnohé opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu, mám            
viac času vnímať, ako veľmi nám v tejto ťažkej situácii pomohla Panna Mária a naše modlitby              
k Nej. Nepoškvrnená Matka nás priviedla ešte bližšie k Bohu i k sebe navzájom, aby sme pomocou                
Božej milosti vedeli správne vzdorovať utrpeniu na tomto svete a cez nezištnú službu jeden              
druhému pochopili skutočnosť, že všetci sme si bratmi! 

Slúžim v Domove sv. Jána z Boha, ktoré je denným centrom pre ľudí bez domova a po celý čas                  
pandémie sme mali otvorené, aby sme boli blízko k tým, ktorí nikoho nemajú... So             
spolupracovníkmi sme si uvedomovali, že práve títo naši najbiednejší patria k najohrozenejším           
skupinám. Často sú v pokročilom veku, majú podlomené zdravie, a keďže nemajú prístup ani             
k čistej vode, je pre nich ťažké dodržiavať aspoň základnú hygienu, o čom som sa presviedčal              
zakaždým, keď som ich navštívili v ich prirodzenom prostredí, či už kvôli ošetreniu, alebo len pri               
návšteve a spoločnom rozhovore. V Bratislave sa odhaduje okolo 5 až 6000 ľudí bez domova a              
mnohé z opatrení, ktoré boli zavedené, mali na nich vážny dopad. Prázdne ulice znamenali stratu               
aspoň tých pár eur, ktoré dostali ako almužnu a zatvorené obchody či reštaurácie problém, ako sa              
dostať-hoc i k vyhodenému-jedlu a vode. Najhoršie však bolo, že týmito opatreniami sa u nich ešte             
viac prehlbovala sociálna izolácia, v ktorej žijú, takže denne sme boli s nimi a bola to pekná              
skúsenosť, ktorá mnohých z nás niečím obohatí.  

Každý, kto k nám do centra prišiel, dostal rúško, dezinfekčný prostriedok, mohol sa okúpať,             
prezliecť alebo si oprať veci, naobedovať sa, oddýchnuť si. Súčasťou našej služby bola aj osveta               
a rozhovory o tom, ako sa chrániť pred nakazením, či ako postupovať, ak by sa u niekoho prejavili               
príznaky. Mnohí však mali na nás počas dňa otázky a pýtali sa: „Prečo?“, mnohí mali strach               
z neistoty, pýtajúc sa: „Čo bude ďalej?“ a niektorí v očiach aj slzy..., no bolo povzbudzujúce vidieť,                
že to viacerých vedie k tomu, že sú zodpovednejší a viac sa zaujímajú o duchovné veci. Na všetko                



sme spolu hľadali odpovede cez duchovné prostriedky karantény, najmä cez pokánie a spoločnú             
modlitbu, ktorá posilňuje našu solidaritu a najmä nádej. Často sme hovorili o tom, že táto              
pandémia nie je Božím trestom, ale výsledkom života bez Boha! Akoby sme každým neoľutovaným              
hriechom otvorili priestor tejto pandémii. Prestali sme si vážiť najmenších, starých a chorých,             
nemali sme pekné slovo pre zdravotníkov a policajtov, neustále sme spochybňovali hodnotu            
tradičnej rodiny, ničili sme prírodu, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, mysliac si, že si                
môžeme všetko kúpiť... Tento nespútaný materializmus a konzum nám poriadne pokrivil hodnoty!            
Vzdialili sme sa od Boha a na Jeho miesto sme dali seba samého. Odsunuli sme nášho dobrého                 
Boha do úzadia., vyhnali sme Ho zo škôl, z rodín, z práce, zo spoločenstiev..., tak potom Mu                 
nemôžeme vyčítať, prečo nás neochránil a niečo takéto dopustil! Boh nie je proti nám! Je s nami,                 
za nás, ale plne rešpektuje slobodu, ktorú nám dal, teda aj vôľu odkloniť sa od Neho, ísť proti                  
Nemu! Táto pandémia nás veľa naučila! Zahnala nás domov, z ulíc do rodín a to bola príležitosť aj                  
na cestu zvonku do vnútra, z povrchného života do vlastného vnútra, kde v hĺbke prebýva Boh. S                 
Ním sme schopní pochopiť aj krehkosť a zraniteľnosť, ktorú tak často prežívame, no najmä to, že                
Boh zostáva navždy s nami. Jeho milosrdenstvo trvá naveky a Kristov kríž je pre nás pevným                
bodom aj uprostred každej situácie okolo nás a vo svete. Pandémia bola pre nás a stále je časom                 
skúšky, ale aj časom milosti., možnosťou prejsť cez utrpenie, očistiť sa a začať odznova a lepšie.  

 

Po tejto skúške sa aj ja na mnohé veci pozerám          
inak a viac sa modlím, prosiac o milosť byť ako          
pustovník v meste hlbšie "postavený do trhliny",       
ako o tom hovorí prorok Ezechiel 22,30, a takto         
pracovať a modlitbou vstupovať do Božieho      
mlčania pre dobro bratov a sestier. Teší ma, že         
bolo tak vo veľkom vidieť mnohé srdcia otvorené        
pre potreby slabých a najbiednejších. Avšak, aj tu        
sa ukázalo, že nielen slabí potrebujú nás silných,        
ale aj my silní potrebujeme slabých, ich modlitby        
a obetované utrpenie.  

Ďakujem za modlitby aj vám všetkým z Rodiny       
Nepoškvrnenej a prosím, aby sme pamätali aj na        
ľudí bez domova. Možno sú nám na pohľad        
nepríjemný, možno k nim máme odpor, ale veľmi        
nás potrebujú... A nielen počas pandémie     
koronavírusu! Denne aj v nich môžeme stretnúť       
Boha, "Syna človeka, ktorý nemá kde hlavu       
skloniť..." 

  

br. Márius-Dismas, Er. 


