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Poslušný až do smrti
Ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh
nadmieru povýšil...
Fil 2, 8 – 9

Aj najsenzačnejšie procesy budú jedného dňa zabudnuté. Ich akty spráchnivejú. Iba proces
proti Ježišovi stále pokračuje. „Hoden je smrti.“ – rozhodla pred takmer 2000 rokmi
veľrada v Jeruzaleme. Rímska štátna moc váhavo pritakala tomuto rozsudku. „Hoden je
smrti! Preč s ním!“, súdia od tej doby učeníci i dav. Myslitelia ako Nietzsche a Sartre Ho
chceli potichu odstrániť. A masy, ktorým stojí v ceste, sú úplne zajedno s masovým krikom
v Jeruzaleme: „Musí preč!“ Mierny, kresťanský občan Európy nekričí niečo také, ale tíško
maže Ježiša zo svojho života a potvrdzuje rozsudok: „Hoden je smrti.“ Mnoho
jednoznačných rozsudkov! Len jeden rozsudok ešte nevyniesol – Otec Ježiša Krista, živý
Boh. Nuž, nie je ani potrebné sa Ho pýtať. Neopýtaný vydáva svoj rozsudok. Vzkriesenie
Ježišovo je Jeho odpoveďou. –„Hoden je smrti,“ kričí svet, „zaslúži si smrť!“ „Nie!“ volá Boh.
„Zaslúži si život. Ja mu dlhujem život. A preto Ho vzkriesim ja, živý Boh.“ Vzkriesenie je
posledným rozhodujúcim slovom o Ježišovi. Tým padajú všetky iné rozsudky ľudí nad Ním.
Nebeský Otče! Ďakujeme Ti, že si nám zjavil pravdu o svojom Synovi. Amen.
Wilhelm Busch, EVS
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Rodina – ako ju vnímajú
chalani Domu na polceste
V našom zariadení sa venujeme prevažne mladým chlapcom vo veku okolo 20
rokov, ktorí sú sami bez rodinného zázemia a sú tak odkázaní na pomoc iných.
V súvislosti s medzinárodným rokom rodiny, nás zaujímalo, čo mladí ľudia, ktorí nie sú
so svojimi rodičmi, prežívajú a vnímajú, keď sa hovorí o rodine. Tu sú výpovede
niektorých našich klientov.
Martin, 23, od narodenia v DeD: „Rodinu som vôbec nevidel, možno súrodencov som
videl. Chcel by som vidieť mamu alebo otca. Tu v Dome na polceste, my sme ako veľká
rodina. Dávajú mi príklad, pomáhame si navzájom žiť spoločný život a nie odťahovať sa
od seba.“
Ivan, 20 od 3 rokov v DeD: ,, Rodina pre mňa neznamená nič. Lebo zlyhali, okrem
súrodencov nemám nikoho. Otec, ten ma splodil a mama, toto nie je mama, že ma dala
do domova. Keď si založím rodinu, chcem jej dať strechu nad hlavou, zdravie a lásku.“
Igor, 19, adoptovaný ako dojča: ,,Rodina sú ľudia, ktorí si navzájom pomáhajú a majú sa
radi, dáva mi lásku, radosť, ošatenie. Teraz, keď som kvôli rodinným problémom tu, sa
učím, že som sa mohol mať v rodine tisíckrát lepšie. V tejto situácii si uvedomujem, aké
vzácne je mať rodinu a som adoptívnym rodičom vďačný, za to, čo ma všetko naučili.
Martin, 31, bývalý väzeň: ,,Rodina pre mňa znamená veľa vecí, istotu, zázemie a ťah do
Bardejova, lebo nebývam s nimi, so súrodencami, cnie sa mi za nimi. Od rodiny som
prijal všetko, empatiu, súdržnosť. Tu v zariadení sa učím zodpovednosti, mám strechu
nad hlavou, som obklopení ľuďmi, ktorí veria v Boha a cez tú vieru ma posúvajú ďalej
v živote, osobnostne aj pracovne.“
„Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty
a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.“ JK 1,27.
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Projekt cez Fond sociálneho rozvoja: Komplexná sociálna inklúzia mladých
dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti do spoločnosti
Cieľom časti projektu s názvom: Sociálne návyky v projekte Komplexná sociálna inklúzia mladých
dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti do spoločnosti je dlhodobejšie smerovanie,
vysvetľovanie, komunikácia a inštruovanie klientov. Táto téma prináša zmysluplné a metodicky
prepracované učenie pre život klienta, ktoré vedie k porozumeniu základných sociálnych návykov,
finančných produktoch, s ktorými sa bežne v živote stretávajú, a ktoré výrazne ovplyvňujú ich
sociálne prostredie vo všetkých smeroch.
Klientov vedieme k zodpovednosti za svoj život v sociálnej i finančnej oblasti, hospodáreniu
s rozumom so svojimi financiami a tým minimalizovaniu rizika zlého rozhodnutia. Klient úzko
spolupracuje so sociálnym pracovníkom, komunikuje, vytvára si priestor pre vytýčenie si určitých
cieľov podľa svojej vlastnej individuality, iniciatívy, potrieb.
Následne po teoretickom ukončení projektu nasleduje praktická časť. V tejto praktickej časti si
klienti vyskúšajú svoje schopnosti. Táto praktická časť je sledovaná sociálnym pracovníkom.
Podľa potreby jednotlivých klientov je sociálny pracovník v terénne usmerňujúci, nápomocný.

Farma
Volám sa Rastislav Lacko a mám 20 rokov. Na službu si
nosím jesť aj vodu. Keď prídem o 20:00 na nočnú službu
na farmu, tak celú nočnú strážim objekt. Najskôr
vypustím psa, aby počas nočnej strážil drevo, aj firemné
auto a všetko, čo máme dnu v areáli.
Rád aj kravám poupratujem ich neporiadok a dávam to
na kopu hnoja. Potom keď už nemajú teliatka vodu, tak
im nalejem. Potom prídem do miestnosti na spracovanie
mlieka, ktorú poumývam. Potom poupratujem aj kúpeľňu
a poukladám veci. Poumývam obklady a dlažbu.
Ráno o šiestej musím dať psa do jeho domčeka.
Toto všetko musím zvládnuť na mojej nočnej službe.
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O čom
je táto služba?
Mladí ľudia, ktorí k nám prichádzajú z detských domovov, sú veľmi
emocionálne chudobní. Nevedia sa príliš tešiť, ani byť príliš smutní. Nevedia ani
veľmi silno lásku dať a boja sa ju prijať. Oproti deťom z normálnych rodín sú
úslužnejší. Viac si vedia vážiť predovšetkým práve vzťahy. Momentálne máme
priamo vo Veľkom Slavkove ubytovaných 25 mladých mužov. V Poprade máme
prenajaté 2 byty, kde žijú chalani, ktorí sa osamostatnili.
Chalani pracujú v našej stavebnej firme, na farme a v súčasnosti aj v lese. Niektorí
pracujú aj na golfovom ihrisku vo Veľkej Lomnici. Takýmto spôsobom získavajú naši
chlapci pracovné skúsenosti a zároveň aj financie na pokrytie nákladov.
Túto prácu robíme kvôli našej kresťanskej viere. Videli sme to ako úplne

prirodzenú súčasť našej viery. Uvedomili sme si, čo je napísané v Biblii. Ak k vám
príde človek, ktorý nemá pokrm a odev a vy mu pekne zamávate a poviete radi sme
vás spoznali a nechceme mať s vami nič viac, tak klamete samých seba.

www.domnapolceste.sk
Koncom roka plánujeme spustiť
novú webovú stránku, tu je malá upútavka,
ako bude vyzerať ☺
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