
a všetko bude fungovať. No po-
chopil som, že každý človek, ktorý
tu je s nami, je vo svojej podstate
zranená duša. Uvedomil som si, že
musíme najprv začať opravovať
duše. A potom môže prísť všetko
ostatné. Je to gigantická robota,“
uisťuje Sven Šovčík.

Kláštor a ulica
V Domove svätého Jána z Boha

si nedávno pripomenuli Deň chu-
dobných, ktorý v Cirkvi pred tro-
mi rokmi zaviedol pápež František.
Čítalo sa jeho posolstvo, v ktorom
o. i. pripomenul: „Chudobným, kto-
rí sú často pokladaní za parazitov
spoločnosti, sa neodpúšťa ani ich
chudoba. Odsúdenie je stále poru-
ke. Keďže si nemôžu dovoliť byť
hanbliví alebo klesať na mysli, sú
vnímaní ako ohrozujúci či neschop-
ní len preto, že sú chudobní.“

Rehoľná sestra Laura súhlasí,
že spravodlivosť nie je len o na-
pĺňaní materiálnych potrieb:

„Teším sa, že mnohí ľudia
z ulice sem k nám začali chodiť
na duchovné štvrtky, sväté omše.
Cítia sa tu bezpečne, prijatí. Ako
doma. My, ktorí im slúžime, sa
každé ráno stretneme v kaplnke
a modlíme sa, aby sme spoločne
napĺňali to, čo od nás Boh chce
– byť tu pre týchto ľudí,“ hovorí
sestra, ktorá ani za dverami kláš-

tora po službe nezabúda na svojich
chudobných. „Ja sa dosť zaoberám
tým, či som počas dňa nezanedba-
la nejaké dobro. Uvedomujem si
však, že v reholi som zabezpečená
a ľudia vonku strádajú, trápia sa
viac ako ja,“ priznáva a spomenie
aj zážitok, ktorý ju v poslednej
dobe „zamestnáva“ v duši:

„Už niekoľko mesiacov myslím
na ženu, ktorú si Pán nedávno po-
volal do večnosti. Kedysi tancova-
la folklórne tance, precestovala
Európu, bola úspešná. Ocitla sa
u nás vo veľmi zlom stave. Ešte
na začiatku mojej služby – asi pred
rokom a pol, keď som jej pomoh-
la zlepšiť stav a umývala som ju
i strihala, cez službu hygieny sme
sa zblížili. Často prišla za mnou
porozprávať sa. Pred pár mesiacmi
prišla, a ja som nemala na ňu čas,
lebo sme mali veľa ľudí. Vtedy
som ju ,odbila‘ tým, že si nájdem
čas, keď skončím prácu, ale potom
som na to pozabudla. Asi o dva
týždne umrela. Odvtedy si uvedo-
mujem, že nie je dôležité, či stíham
niekoho napríklad ostrihať, ale je
dôležité nájsť si čas na počúvanie
iných. Po tejto bolestnej skúsenos-
ti už inak zvažujem priority.“

Chorí aj v testamente
Kaplnke Domova svätého Jána

z Boha dominuje oltárny obraz za-

V radosti i bolesti
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