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Milí čitatelia, drahí priatelia,
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dovoľte mi v úvode sa Vám opäť prihovoriť a všetkým Vám
zaželať všetko najlepšie v roku 2021, hlavne veľa zdravia, ktoré je
touto pandémiou u mnohých z nás ohrozené. Veľa šťastia, lásky od
Vašich príbuzných a známych,
pokoj a radosť v každom dni, ale
aj zabezpečenie Vašich potrieb,
ochranu a presadenie Vašich
práv a vyriešenie problémov, či
už v rodine alebo v susedských
a
medziľudských
vzťahoch.
My vo Fóre urobíme všetko
pre Vašu spokojnosť, zlepšenie
Vášho postavenia. Veríme, že
v najbližšej dobe sa vyriešia
obmedzenia,
ktoré
spôsobuje
súčasná pandémia, ktorá ohrozuje naše životy a zdravie. Preto
dodržujme nariadenia a hygienické predpisy. Tešíme sa, že ústupom
tejto choroby budeme môcť realizovať plánované stretnutia.
Vo Fóre usilovne pracujeme. Senior linka Vám je stále k dispozícii
a vždy Vám radi poradíme a pomôžeme v ťažkostiach. Minulý rok sa
zvýšil počet hovorov trojnásobne a pomohli sme radou a pomocou
tisíckam starších z celého Slovenska. Vyriešili sme veľa vážnych
a ťažkých prípadov a teší nás, že sme mnohým zlepšili a skvalitnili ich život.
Nie je to jediná naša aktivita, ale pripravujeme aj návrhy
a podnety na zmenu legislatívy, zmenu systému poskytovania pomoci
a spoluprácu rôznych subjektov pre efektívnu ochranu života a zdravia
starších, ale i zlepšenie postavenia a dostupnosť kvalitných služieb.
Ako viete, Fórum dlhodobo presadzuje zlepšenie ochrany seniorov
proti páchaniu násilia. Podarilo sa nám pre túto tému osloviť aj
pána ministra Milana Krajniaka, aj poslanca NR SR, pána Martina
Borguľu, ktorý sa veľmi aktívne ujal tejto témy. Spoločne pripravujeme
vytvorenie pracovných skupín na ministerstve, kde sa budeme zaoberať
riešením tohto veľmi vážneho problému a s odborníkmi pripravíme
návrhy pre vládu a parlament, aby bola zabezpečená ochrana
človeka v staršom veku, a to prijatím vhodnej a účinnej legislatívy.
Spolupracujeme i s ďalšími poslancami NR SR, ako
s pani Máriou Šofranko, ale i ďalšími a som presvedčená, že
naše podnety budú akceptované a konečne dôjde k zlepšeniu
kvality života starších ľudí na Slovensku a pochopenia
ťažkého
postavenia,
ktoré
starší
v
spoločnosti
majú.
Držte nám palce, aby sa nám naše plány podarili a aby sme mohli
presadiť Vaše potreby. Radi príjmeme aj Vaše návrhy a podnety, pretože
riešenia nemajú byť len na základe teórie, ale na základe konkrétnych
problémov, s ktorými sa Vy vo svojom živote stretávate a ktoré potrebujete
riešiť. Na tom sme pracovali v predchádzajúcich rokoch. Robili sme
prieskumy, zbierali podnety na stretnutiach s Vami, ale vychádzame aj
z poznatkov našej bezplatnej Senior linky, kde nám mnohí voláte.
V ďalších číslach Vás budeme o našej práci informovať. Budeme sa
snažiť, aby sme oslovili aj odborníkov, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše
otázky, ale pomôžu aj riešiť Vaše problémy a poskytnú potrebné rady.
Budeme Vám povďační, ak nám pošlete aj Vaše informácie, či o
práci vo Vašich organizáciách, či o skúsenostiach dobrých i zlých, ktoré
možno pomôžu iným.
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Nebuďme ľahostajní k utrpeniu iných
V predchádzajúcom časopise sme Vás v krátkosti
informovali o práci našej Senior linky, ktorá je
venovaná poradenstvu a pomoci starším v rizikových
a ťažkých situáciách. Vieme, že v súčasnosti
prežívame veľmi ťažké obdobie, pandemickú
krízu, v ktorej najviac ohrozenou skupinou sú starší
ľudia. Toto obdobie odkrylo veľmi veľa problémov,
s ktorými sa starší ľudia boria a ktoré si nevedia
vyriešiť.
Aj z toho dôvodu sa na našu linku obrátilo
v minulom roku trojnásobne viac starších z rôznych
regiónov Slovenska. Ich problémy boli skutočne
veľmi vážne a mnohé prípady boli aj veľmi smutné.
Čo nás však teší, že sa viaceré z nich podarilo
vyriešiť. Pomohli sme viacerým starším ľuďom
v ich problémoch, ktoré sa im dlhé roky nedarilo
riešiť. Po našom zapojení sa do danej situácie, sa
podarilo konkrétne prípady posunúť ďalej, zapojili
sme do ich riešenia samosprávu, políciu, ale aj
Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím
a pomohli sme týmto ľuďom, ktorí boli často
až zúfalí, ktorí si nevedeli pomôcť, často ich
kompetentné orgány nepočúvali a boli sme pre
nich, ako sami hovorili, posledná možnosť. Priznám
sa, je to pre nás dobrá vizitka, že našou zásluhou
sa podarilo starším pomôcť a tým sme aj mnohým
dali nádej, že existuje možnosť pomoci. Stálo nás
to, samozrejme, často veľa námahy, aj niekoľko
týždňov, mesiacov sme sa venovali konkrétnym
prípadom, komunikácii, hľadaniu tých najlepších
a najvhodnejších riešení. Sami starší nám povedali:
„Je zaujímavé, že ako ste sa Vy vložili do riešenia
nášho príbehu, tak sa veci pohli a našlo sa riešenie.“
Samozrejme, tým si získavame aj kredit a vážnosť
nielen u starších, ale i v mnohých inštitúciách.
Pomáha nám v tom aj to, že vystupujeme v rôznych
médiách, hovoríme o tomto vážnom probléme,
robíme prevenciu, informovanosť a kampaň, aby
postaveniu starších bola venovaná väčšia pozornosť,
ale aby si aj verejnosť uvedomila, že starší človek
má právo žiť dôstojne, je neodmysliteľnou súčasťou
rodiny, spoločnosti, že spokojný starý rodič aj nám
dáva väčšiu spokojnosť a pohodu v našom osobnom
živote a v rodine.
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Aj preto Vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli
a obrátili sa na nás. Našim cieľom nie je len vyriešiť
jednotlivé prípady, ale aj zrealizovať dôležité
návrhy pre zlepšenie ochrany a poskytovania
účinnej pomoci tým najzraniteľnejším. Veľmi
nás teší, že pre túto problematiku sa nám podarilo
získať aj poslanca NR SR pána Martina Borguľu.
Boli to viaceré spoločné rokovania, stretnutia,
na ktorých sme hľadali formy a spôsoby ako
skvalitniť život starších. Prezentovali sme naše
poznatky, jednak z našich odborných seminárov,
zo stretnutí s Vami v regiónoch, z našich konferencií,
na ktorých sme prijali dôležité závery a návrhy
na riešenia, ale aj z našich prieskumov, kde sme
definovali formy páchania násilia, zneužívania
a zanedbávania starostlivosti. Definovali sme, kde
sa takéto porušovanie práv starších deje a tiež, čo je
príčinou tohto závažného ohrozenia zdravia, života
a dôstojnosti starších, či to je v domácom prostredí,
ale aj v sociálnych a zdravotných zariadeniach. Tieto
rokovania priniesli už prvé výsledky. Pán poslanec
inicioval stretnutie s ministrom práce, sociálnych
veci a rodiny, pánom Milanom Krajniakom. Veľmi
nás teší, že našimi argumentami o dôležitosti
a závažnosti tejto témy sme zaujali aj pána ministra
a na ministerstve sa zriaďujú práve na náš podnet
pracovné skupiny, ktoré budú intenzívne pracovať
na príprave návrhov legislatívy a systémových
opatreniach na ochranu a pomoc hlavne obetiam
domáceho násilia, ale i zlého zaobchádzania
v sociálnych zariadeniach. Naozaj nás čaká veľa
práce. Máme záujem pripraviť ucelený zákon
o ochrane práv starších, ktorý zatiaľ nemáme. Aj keď
existujú rôzne právne normy na ochranu ľudských
práv, ale žiadny nezohľadňuje špecifické potreby
a
problémy
vyššieho veku, zabezpečenia
starostlivosti a služieb podľa konkrétnych
potrieb staršieho človeka. Často počúvame
skôr len o dôchodkoch, vlakoch zadarmo, čo
je, samozrejme, taktiež problémom kvalitného
života dôchodcov, ale málo nás zaujíma to, že
starší nemajú dostatočné služby, že sú osamelí, že
nemajú dostatok lásky, porozumenia a dôstojný
život a že sú často zanedbávaní a obeťami týrania
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Stretnutie s ministrom Milanom Krajniakom a poslancom NR SR Martinom Borguľom

a násilia. Koho zaujíma napríklad, že niekde v
jeho blízkosti dochádza k zlému zaobchádzaniu
so starším, dokonca, že sa to deje v susedstve a často
aj počuje, že za dverami bytu dochádza k bitke,
k vulgárnemu nadávaniu, že je tam buchot, krik,
dokonca plač, ponižovanie staršieho človeka. Vedia
niekedy susedia, že v ich susedstve žije starší sám,
dlho ho nevideli, nikto sa o neho nestará. Skôr si
mnohí myslia, že sa nebudú starať do života iných,
hovoria si: „čo ťa nepáli, nehas“. Stali sa prípady,
že až po určitej dobe našli staršieho človeka, ktorý
pre nevšímavosť a ľahostajnosť okolia prišiel
o život. Toto nie je dobrý pohľad a prístup k životu,
uvedomme si, že všetko, čo sa okolo nás deje, sa týka
aj nás, ak je spoločnosť ľahostajná, ak nám je jedno,
že niekto trpí, môže sa nám to určitým spôsobom
vypomstiť, ak my budeme potrebovať pomoc, ani
nás si nikto nevšimne a nedostaneme pomoc, keď ju
my budeme potrebovať. Niekedy by možno stačilo
tak málo a môžeme iným pomôcť aj zachrániť život.
Verte mi, je úžasný a nádherný pocit, ak pomôžeme
človeku, ktorý má ťažkosti a neriešiteľnú životnú
situáciu. To nie je len pomoc tomu človeku, ale je to
balzam na dušu, ak viete, že práve Vašou zásluhou

je zrazu niekto šťastný, spokojný, keď viete, že ste
mu možno zachránili život. Mne sa také situácie
stali a verte, že to sú najkrajšie okamihy v mojom
živote. A nie je to o nejakom uznaní, je to hlboko
v srdci zapísané vedomie, že iný je šťastný. Priznám
sa, takýto nádherný zážitok som prežila, keď sa nám
podarilo pomôcť rodine, kde 45 rokov dochádzalo
k neuveriteľnému páchaniu násilia na celej rodine,
kde boli týrané tri generácie a život týchto ľudí bol
desiatky rokov plný smútku, bolesti a beznádeje.
Nikto im roky nepomohol a nám sa im podarilo
za 10 dní pomôcť a dostať agresora z bytu preč. Tie
slová radosti a slzy dojatia, že sa po rokoch mohla
pokojne rodina stretnúť a prežiť krásne Vianoce
boli, pre mňa najkrajším darčekom k tohtoročným
vianočným sviatkom, ten pocit mi nič nenahradí
a nedá sa opísať.
Naozaj, na našej linke máme stále viac hovorov,
kde starší prosia o pomoc, že vlastní príbuzní,
deti sa o nich dlhodobo nezaujímajú, nevedia ako
žijú, dokonca im ani nezdvihnú telefón, sú sami,
bezradní, bezmocní, často sú v strese, v beznádeji.
Ani si nevieme predstaviť, ako veľmi to bolí
starnúceho otca či matku, na ktorých vlastné deti
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zabúdajú. Horšie je to však skutočne tam, kde sa
pácha psychické, či fyzické násilie, ak deťom nejde
o dobro svojho starého rodiča, ale len o ich majetok.
Toto všetko chceme upraviť zákonom, upraviť
zákon o dedičstve, aby starší človek rokmi
nadobudnutý majetok mohol využívať pre svoj
dôstojný život, zabezpečenie si kvalitných služieb,
aby mohol dožiť doma pri svojich blízkych,
v pohode svojho domova, ku ktorému ho viažu
mnohé celoživotné spomienky na krásne chvíle
so svojim partnerom, kde vychovával svoje
deti, ktorým zabezpečil vzdelanie, často prispel
na založenie jeho rodiny, vlastného bývania, či
budovanie kariéry.
Už dnes existuje zákon, že ak vieme, že je
páchané násilie, sme povinní to oznámiť, žiaľ,
v praxi sa to nedeje. Často to nechcú priznať ani
obete násilia, hlavne rodičia nechcú priznať, že ich

deti týrajú a nechcú, aby boli za to potrestané alebo
im nechcú ublížiť. Žiaľ, uvedomme si, že takýmto
konaním svojim deťom nepomáhajú. Treba to riešiť
a zabrániť takémuto konaniu, pretože tyran nielen že
ubližuje obeti, ale ubližuje aj sám sebe, ničí si život,
stáva sa bezohľadným, bezcharakterným a často aj
zlým príkladom pre svoju rodinu, deti , či vnúčatá,
takže toto má obrovský dosah na celú rodinu, celú
spoločnosť.
Aj toto je dôvod, prečo to musíme zmeniť. Jeden
múdry človek napísal, že tá spoločnosť, kde sa
nevenuje pozornosť, starostlivosť a ochrana starších
je chudobná a nemá budúcnosť. No my chceme, aby
naša spoločnosť mala budúcnosť, aby bola bohatá,
aby sme boli k sebe navzájom pozorní a vytvárali
pokojnú, radostnú atmosféru, aby sme sa tešili na
všetko, čo sa deje okolo nás a aby sme žili v dobrej
spoločnosti.

Jeseň života
Drahí priatelia, bratia a sestry v najbližších
mesiacoch sa Vám budem prihovárať a budeme sa
zamýšľať nad postavením , životom, problémami
i radosťami starších ľudí a potrebe venovať im viac
pozornosti a lásky.
Pri svojej práci so staršími
často
prirovnávam
život
k štyrom ročným obdobiam. Je
to symbolické prirovnanie. Ak
sa však trochu zamyslíme, tak
naozaj je v tom akási paralela.
Pozrime sa na ročné obdobia. Na
jar sa príroda sa zobúdza, všetko
sa rozzelená, začne ožívať,
rozvíjať sa, pučia stromy, rastú
a rozvíjajú sa kvety, začína akoby
nový život, všetci máme krásny
pocit a radosť z toho, že zažívame
niečo nové a krásne. Osobne ja to
vnímam vždy ako zázrak, niečo
úžasné, čo nám ponúka príroda,
ktorú tak nádherne a dokonale stvoril náš Boh –
Stvoriteľ. Leto je obdobie, kedy sa všetko naplno
rozvíja, je to čas, kedy tvrdo pracujeme na tom, aby
sme mali čo najlepšiu a najbohatšiu úrodu. Jeseň. Je
4

to čas zberu plodov zeme, postupne však prichádza
čas, kedy kvet odkvitne, ale zmení sa na plod,
z ktorého máme všetci úžitok. Jeseň je nádherné
a krásne obdobie, kedy celá príroda hýri prekrásnymi

farbami, stromy, celá príroda akoby sa zmenila
v nádherné obdobie zberu plodov našej práce,
nášho úsilia - úrody. Je skutočne krásny pohľad na
hory, lesy, ktoré sú v žiari slnečných lúčov naozaj
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úchvatné a krásne, ktoré nás napĺňajú vďakou Bohu
za túto nádhernú panorámu, ktorú stvoril On. Je to
i čas, kedy sa pomaly všetko pripravuje na zimný
spánok. A prichádza zima – čas, kedy sa príroda
ukladá na odpočinok a všetko akoby sa ponorilo do
zimného spánku.
V živote človeka môžeme jarou nazvať zrod
nového ľudského života, ktorý vnímame ako úžasný
zázrak, ktorý je pre nás vždy veľkým tajomstvom.
Aj dieťatko, keď sa narodí, všetci, celá rodina,
rodičia i blízki majú veľkú radosť z nového života,
z dieťatka, ktoré prináša niečo nové pre všetkých.
Rodičia pozorne a s radosťou sledujú jeho prvé
krôčky, prvé slová, je to taký náš milovaný púčik,
ktorý si chránime, aby sa z neho rozvil krásny kvet.
A skutočne, aj život toho malého dieťatka sa mení

a rozvíja ako kvet, ktorý šíri vôňu, dáva radosť,
prináša úžitok všetkým okolo. Dieťatko rastie, stáva
sa z neho dospelý človek a to môžeme povedať,
že je čas leta v živote človeka, pretože kvet rastie
do krásy. Dospelý človek je v lete svojho života
aktívny, viditeľný, všetci ho vnímame, ako sa snaží,
učí, vzdeláva sa, zbiera skúsenosti, zdokonaľuje
svoje zručnosti a uplatňuje ich v živote. Je to čas,
kedy vykonáva svoju úlohu, svoje poslanie, ktoré
každý z nás v živote má a je to vždy na človeku,
ako zúročí to, čo dostal od rodičov, blízkych, čo
dostal do vienka od Boha. A prichádza jeseň. Aj
jeseň života môžeme tak ako v prírode porovnať
ako obdobie zberu úrody. Obdobie, kedy pomaly
začíname bilancovať, kedy sa začíname možno
pozerať aj na svoju minulosť a môžeme zhodnotiť,
ako sme svoj život prežili, ako sme splnili úlohu,

ktorú sme dostali od Boha, lebo každý z nás tu
na svete plní svoju úlohu, každý máme nejaké
poslanie. Pozeráme sa na to, čo sme krásne, dobré
urobili pre seba, rodinu, blízkych, pre spoločnosť.
Na jeseň vieme zhodnotiť, aký bol rok, či bol plodný
alebo neúrodný, čo sme urobili správne alebo sme
mohli urobiť viac? Jeseň života je veľkým darom
pre každého človeka. Už to, že sme sa jej dožili
a môžeme ju prežiť zmysluplne, radostne, môžeme
byť darom pre blízkych. Určite mi dáte za pravdu,
že pomenovanie Jeseň života nám určite krajšie znie
ako staroba, hoci starnutie je zákon života. Všetci
starneme. Jeseň života môže byť skutočne krásna,
naozaj tak, ako v prírode, pestrofarebná, zaliata
slnkom, pokojná, plná radosti, ale môže byť aj
smutná, tak, ako v prírode, keď prší, je hmla.
Samozrejme, pomaly, ale isto strácame silu,
už nezvládame toľko, ako keď sme boli mladí.
Sme viac osamelí, pretože naša rodina, deti sa
osamostatnili, majú svoje rodiny, svoje starosti.
Ale môžeme povedať, že je to aj čas, kedy máme
viac času na seba, svoje záľuby. V jeseni života sa
už nemusíme starať o kariéru, či nejaké úspechy
v živote, ale stále môžeme urobiť veľmi veľa
pre seba, pre iných, pre spoločnosť. Poznám
mnohých starších ľudí, ktorí sa práve v tomto
období dokážu obetovať, pomáhať, napriek tomu,
že nemajú financie a zhoršené zdravie. Pozrime sa
do kostolíkov, koľko je tam práve starých mám,
starých otcov, ktorí pomáhajú deťom modlitbou,
prosbami za ich obrátenie. Starší človek má veľkú
a dôležitú úlohu, s ružencom v ruke môže zachrániť
svet, práve starší sa v tomto období veľa modlia za
ukončenie pandémie.
Maminka sa dožila vysokého veku 98 rokov, jej
posledné roky boli naplnené modlitbou, jej izba,
ako to povedala, bola kaplnkou, kde sa zhovárala
s Ježišom a Pannou Máriou. V ruke mala stále
ruženec a hovorila: „Ja nikdy nie som sama, pri
mne je Ježiš. Je mi krásne, pomaly sa pripravujem
na stretnutie s Ním, veď pôjdem domov. A čo môžem
urobiť, obetovať všetky bolesti a kríže za moje deti,
celú rodinu.“
Ľubica Gálisová
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Posolstvo Svätého Otca Františka
k 29. svetovému dňu chorých
Vzhľadom k tomu, že toto posolstvo je venované všetkým chorým a momentálne je táto téma veľmi
aktuálna, práve teraz, v čase šírenia sa vírusu a ohrozenia zdravia starších ľudí, prinášame Vám ju aj
v našom časopise:

„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).
Základom starostlivosti o chorých je vzťah dôvery.

Drahí bratia a sestry!
Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá
na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny
Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme
osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich
starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách
alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí
v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu.
Všetkým im, no zvlášť tým najchudobnejším a vylúčeným,
chcem vyjadriť svoju duchovnú blízkosť a uistiť ich
o milujúcom záujme Cirkvi.
1. Téma tohoročného Svetového dňa chorých je
inšpirovaná evanjeliovou staťou, v ktorej Ježiš kritizuje
pokrytectvo tých, čo hovoria, ale nekonajú (porov. Mt
23, 1 – 12). Keď sa viera zredukuje na prázdne slová a
nezaujíma sa o životný príbeh a potreby druhých, vtedy
dochádza k nesúladu medzi vyznávaným krédom a reálne
prežívanou vierou. Je to veľké riziko; preto Ježiš používa
silné vyjadrenie, aby varoval pred nebezpečenstvom sebazbožšťovania. Hovorí: „Len jeden je váš Učiteľ,
vy všetci ste bratia“ (v. 8). Kritika, s ktorou sa Ježiš obracia na tých, ktorí „hovoria, a nekonajú“ (v. 3)
je vždy a pre všetkých užitočná, lebo nikto nie je imúnny voči veľmi vážnemu zlu pokrytectva, ktoré
nám zabraňuje rozvíjať sa ako deti jediného Otca, povolané prežívať univerzálne bratstvo. S ohľadom
na núdzu bratov a sestier nám Ježiš ponúka vzor správania, ktorý je v protiklade k pokrytectvu. Navrhuje
zastaviť sa, počúvať, nadviazať priamy a osobný vzťah s druhým človekom, cítiť voči nemu empatiu
a súcit, nechať sa dotknúť jeho utrpením až natoľko, že sa mu rozhodneme poslúžiť (porov. Lk 10, 30 –
35).
2. Skúsenosť choroby nám umožňuje pocítiť našu vlastnú zraniteľnosť a zároveň našu prirodzenú potrebu
druhého človeka. Umožňuje nám jasnejšie pocítiť, že sme stvorenia, ktoré sú závislé od Boha. Keď sme
chorí, môže niekedy našu myseľ a srdce ovládnuť neistota a strach, ba aj zdesenie; cítime sa bezmocní,
pretože naše zdravie nezávisí od našich schopností alebo našich neustálych životných „starostí“ (porov.
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Mt 6, 27). Choroba prináša otázku zmyslu, s ktorou
sa vo viere obraciame na Boha: otázku ohľadom
nového zmyslu a nového smeru života, na ktorú
niekedy nedokážeme hneď nájsť odpoveď. Ani naši
priatelia a príbuzní nám nie vždy dokážu pri tomto
namáhavom hľadaní pomôcť. V tomto ohľade je
typická biblická postava Jóba. Jeho žena a priatelia
ho nedokážu sprevádzať v jeho nešťastí, ba obviňujú
ho a tak zhoršujú jeho osamelosť a zmätok. Jób sa
cíti opustený a nepochopený. No práve skrze túto
radikálnu zraniteľnosť, v ktorej odmieta každé
pokrytectvo a vyberie si cestu úprimnosti pred
Bohom a druhými, prenikne jeho naliehavé volanie až
k Bohu, ktorý mu napokon odpovie a otvorí mu nové
perspektívy. Boh mu potvrdí, že jeho utrpenie nie je
trestom ani napomenutím, nie je ani stavom odlúčenia
od Boha či znakom jeho ľahostajnosti. Zo zraneného
a uzdraveného Jóbovho srdca tak vytryskne živé
a dojemné vyznanie Pánovi: „Len z počutia som
teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo“ (42, 5).
3. Choroba má vždy viac ako len jednu tvár: má tvár všetkých chorých aj tých, čo sa cítia prehliadaní, vylúčení;
obetí sociálnych nespravodlivostí popierajúcich ich základné práva (porov. enc. Fratelli tutti, 22). Súčasná
pandémia spôsobila, že sa ukázali mnohé nedostatky zdravotníckeho systému a neefektívnosť starostlivosti
o chorých. Starým, slabým a zraniteľným osobám nie je vždy zaručený prístup k liečebnej starostlivosti,
alebo nie v rovnakej miere. Závisí to od politických rozhodnutí, od spôsobu, akým sa nakladá so zdrojmi
a od veľkosti úsilia tých, čo zastávajú zodpovedné funkcie. Investovanie zdrojov do liečby a starostlivosti
o chorých je prioritou súvisiacou
so základným princípom, podľa ktorého
je zdravie primárnym spoločným dobrom.
Pandémia však zároveň vyzdvihla aj
obetavosť a veľkodušnosť zdravotníkov,
dobrovoľníkov, pomocného personálu,
kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí
slúžili mnohým chorým a ich príbuzným.
Pomáhali im, starali sa o nich a posilňovali
ich s profesionalitou, obetavo, zodpovedne
a s láskou k blížnemu. Ide o tichý zástup
mužov a žien, ktorí sa rozhodli neodvrátiť
zrak, ale postarali sa o rany pacientov,
v ktorých videli svojich blížnych, lebo
patria do našej ľudskej rodiny. Blízkosť
je vzácny balzam, ktorý je oporou a útechou trpiacich v ich chorobe. Ako kresťania prežívame blízkosť ako
prejav lásky Ježiša Krista, milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom približuje ku každému človeku
zranenému hriechom. Spojení s ním skrze pôsobenie Ducha Svätého máme byť milosrdní ako Otec a milovať
zvlášť chorých, slabých a trpiacich bratov a sestry (porov. Jn 13, 34 – 35). Túto blízkosť neprežívame
len ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvo: bratská láska v Kristovi totiž vytvára spoločenstvo schopné
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uzdravovať, ktoré nikoho neopúšťa, ale zahŕňa a prijíma predovšetkým tých najzraniteľnejších bratov.
V tejto súvislosti chcem pripomenúť dôležitosť bratskej solidarity, ktorá sa konkrétne prejavuje v službe
a môže nadobúdať rôzne formy, všetky zamerané na pomoc našim blížnym. „Slúžiť znamená postarať sa
o zraniteľných členov našich rodín, našej
spoločnosti, nášho národa“ (Homília
v Havane, 20. septembra 2015). V tomto
úsilí môže každý, „pred konkrétnym
pohľadom tých najzraniteľnejších,
odložiť bokom svoje vlastné požiadavky
a očakávania, svoje túžby byť všemocný.
[…] Služba hľadí vždy bratovi do tváre,
dotýka sa jeho tela, cíti jeho blízkosť
a v niektorých prípadoch priam jeho
„chorobu“ a usiluje sa mu pomôcť.
Preto služba nikdy nie je ideologická,
pretože neslúži ideám, ale slúži ľuďom“
(tamže).
4. Ak má byť terapia úspešná musí
zahŕňať vzťah, ktorý umožňuje
holistický prístup k chorému. Dôraz na túto stránku služby môže pomôcť aj lekárom, zdravotným sestrám,
profesionálom i dobrovoľníkom, aby sa vďaka osobnému vzťahu dôvery cítili zodpovední za pacientov
a sprevádzali ich na ceste uzdravovania (porov. Nová charta zdravotníckych pracovníkov [2016], 4).
Vytvára to akúsi dohodu medzi tými, čo potrebujú liečbu a tými, čo ich liečia; dohodu založenú na dôvere
a vzájomnom rešpekte, na otvorenosti a disponibilite. Tá pomôže prekonať obranné postoje, rešpektovať
dôstojnosť chorého, ochrániť profesionalitu zdravotníkov a pestovať dobrý vzťah s rodinami pacientov.
Nevyčerpateľný zdroj motivácie a sily pre takýto vzťah s chorým možno nájsť v Kristovej láske, ako
to potvrdzuje viac ako tisícročné svedectvo mužov a žien, ktorí cez službu chorým rástli vo svätosti.
Z tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania totiž vyviera tá láska, ktorá dokáže dať plný zmysel jednak
skúsenosti pacienta, jednak skúsenosti tých, čo sa o neho starajú. Často to potvrdzuje aj evanjelium,
keď ukazuje, že Ježišove uzdravenia nikdy neboli akýmisi magickými úkonmi, ale vždy boli výsledkom
stretnutia, osobného vzťahu, v ktorom na Boží dar ponúknutý Kristom odpovedá vierou ten, kto ho prijíma.
Ježiš to opakovane zhŕňa v slovách: „Tvoja viera ťa uzdravila.“
5. Drahí bratia a sestry, prikázanie lásky, ktoré Ježiš zanechal svojim učeníkom, nachádza svoje konkrétne
uskutočnenie aj vo vzťahu k chorým. Spoločnosť je tým humánnejšia, čím lepšie sa dokáže postarať
o svojich zraniteľných a trpiacich bratov, o čo efektívnejšie to – oživovaná bratskou láskou – dokáže robiť.
Usilujme sa o tento cieľ a robme to tak, aby sa nik necítil sám, vylúčený a opustený.
Všetkých chorých, všetkých zdravotníkov a tých, čo sa venujú trpiacim, zverujem Panne Márii, Matke
milosrdenstva a Uzdraveniu chorých. Nech nám z Lurdskej jaskyne a z nespočetných svätýň roztrúsených
po celom svete Mária posilňuje našu vieru a nádej, a nech nám pomáha starať sa jedni o druhých s bratskou
láskou. Všetkým i každému jednotlivo udeľujem zo srdca svoje požehnanie.
V Ríme pri sv. Jánovi v Lateráne 20. decembra 2020, na Štvrtú adventnú nedeľu.
František
Zdroj: www.kbs.sk
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Rozdávať radosť a úsmev
je veľmi jednoduché...
Aj to je jedna z hlavných myšlienok Nadácie WINGS Forever
(Navždy krídla) z Prievidze, ktorá vznikla 6. 12. 2012.
Žijú medzi nami ľudia, ktorí sa ocitli v nie ľahkej životnej situácii. Či sú to chorí, zdraví, postihnutí, deti,
dospelí, deti z detských domovov, starší ľudia, bohatí, chudobní alebo bezdomovci.... Spomedzi všetkých sa
nájdu ľudia, ktorí potrebujú a chcú pomocnú ruku. Nadácia WINGS Forever sa rozhodla aktívne pomáhať
konkrétnym ľuďom, pomáha im nájsť zmysel života, ktorý stratili alebo ešte ani nenašli. Aktívne pomáhať
znamená, že WINGS Forever má pripravené konkrétne projekty, do ktorých sú práve títo ľudia zapojení.
Aby mali motiváciu ísť ďalej, aby cítili, že sú užitoční a chcení. Aby mali pocit zodpovednosti a na druhej
strane, aby cítili aj pocit vďaky a lásky. Stačí chcieť, mať odvahu, mať okolo seba tých správnych ľudí,
trochu peňazí a niekedy iba obyčajný, ale veľmi dôležitý ÚSMEV a LÁSKU, ktorú treba posúvať ďalej ...
Cieľom nadácie je spojiť týchto ľudí tak, aby navzájom videli a pochopili, že každý tu má miesto, že
každý z nich je dôležitý a výnimočný. Hľadáme a objavujeme v nich možno aj to, čo oni sami v sebe zatiaľ
nenašli alebo sa hanbili doposiaľ prejaviť. Je to práca nie na krátky čas, ba naopak, je to práca dlhodobá.
Avšak, veľké veci sa robia z malých, veľké kroky vznikajú z tých menších, a preto si nadácia dáva menšie
ciele a snaží sa ich s Božou pomocou naplniť... Ako sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš a keď vytrváme, príde
odmena.
Vďaka mnohým projektom, akciám a zážitkom sme zistili, aké je úžasné nevzdávať sa, ale naopak ísť
ďalej aj napriek tomu, že situácia je často veľmi náročná. Avšak, chuť, vôľa a silná viera nám pomáhajú
zvládať aj náročnejšie prekážky. Veľkou inšpiráciou sú práve samotní ľudia, ktorých stretávame, ktorým
sa snažíme pomôcť a nájsť spôsob, aby sa stali hlavne pred sebou samým hodnotným človekom. Máme
niekoľko nádherných životných príbehov, ktoré sú veľkou inšpiráciou aj pre iných, ako aj pre nás, že to, čo
robíme, má zmysel, že to je DAR, ktorý používame aj pre iných. Môžem spomenúť príbeh úžasnej mladej
dámy Andrejky (26 r.), ktorá vyrastala
v detskom domove. Popri nie ľahkej
životnej situácii bojovala tými najlepšími
zbraňami – pokorou, nadšením mať
lepší život, učením, pomáhaním iným...
A to sa jej aj podarilo. Stáli sme pri nej,
úspešne ukončila vysokú školu, vydala
sa, žije krásny život a v súčasnosti je stále
veľkou oporou pre svoje mladšie sestry,
motiváciou pre iných mladých ľudí, že
všetko je možné, keď chceme a niečo
pre to aj spravíme. Áno, pomocná ruka
je potrebná, ale to ostatné musí človek
zvládnuť sám.
Ďalší krásny príbeh Roba (40 r.) –
bezdomovca, ktorý ma poprosil o pomoc.
Na začiatku to bola veľmi náročná cesta, Ing. Eleonóra Kovalíková s Ing. Martinom Hagarom
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ktorou musel prejsť. Áno, dostal
pomocnú ruku, ale on bol ten, ktorý sa
chcel z ulice dostať, ktorý chcel byť
lepším človekom, otcom, priateľom.
Podarilo sa mu to vďaka vytrvalosti,
trpezlivosti, láske a túžbe mať krajší
a hodnotnejší život. Čo bolo fantastické
vidieť, bolo stretnutie Roba s jeho synom
po dlhej dobe, po jeho PREMENE. Ich
objatie mám stále pred očami.
Ďalší krásny príbeh seniora Martina
(85 r.), ktorý bol obrovskou inšpiráciou
pre mladých. Jeho múdrosť, humor,
šarm, vždy pripravený pomôcť, bol
obdivuhodný. Odovzdával svoje vedomosti s veľkým nadšením a túžbou, aby to, čo prežil, získal, mohol
niekomu odovzdať. Nechcel si to nechať iba pre seba, naopak, s veľkou láskou sa o to všetko delil. Získal
niekoľko ocenení, ale pre neho bol ŽIVOT, POMOC INÝM tým najvzácnejším ocenením. Keď odchádzal
z pozemského sveta, tešil sa na rozhovory s Bohom. To bol Martin. To, čo zanechal, je v našich srdciach
na forever – navždy. Mohla by som pokračovať mnohými ďalšími príbehmi, teším sa, že ich je naozaj dosť
a že je ich stále pribúda.
Pochopili sme, že je naozaj veľmi dôležité spájať všetky generácie, navzájom sa deliť o lásku
a prijať skúsenosti a rady od starších.
Máme nádherné skúsenosti práve so
staršími, ktorí s veľkou trpezlivosťou a
láskou pristupujú k mladším generáciám.
Objavili sme v nich poklady, ktoré môžu
posúvať ďalej. Na druhej strane, oni sami
sú veľmi šťastní a vďační, že ich môžu
posunúť ďalej. Cítia sa ešte užitoční,
potrební, a to ich motivuje zvládnuť
starobu oveľa ľahšie, príjemnejšie a
zmysluplnejšie. Nevzdávajú sa, tešia
sa na ďalší deň. A vidieť ich, ako sa
tešia zo života, je pre nás silná a krásna
motivácia.
Boh koná a spája tých, ktorí MU
V Zlatej sále Bojnického zámku so strieborným Seniorom roka
veria a veria v dobro. A to sa stalo aj v 2019 - s honorárnym kanonikom Jozefom Sliepkom
našom prípade. Spojil nás s mnohými
láskavými a dobrosrdečnými ľuďmi, ako aj s organizáciami, ktoré si môžu navzájom pomôcť a môžu
spolupracovať. To je aj v prípade Fóra pre pomoc starším. Už niekoľko rokov spolupracujeme na rôznych
projektoch a hľadáme nové cesty, ako spojiť práve generáciu mladších – deti z detských domovov a starších.
Je tu obrovský priestor na spoluprácu práve v oblasti vzdelávania, komunikácie, pravidelných návštev
a podobne. Vďaka niekoľkým konkrétnym skúsenostiam vidíme, že to má zmysel a veľký potenciál do
budúcna. Aj vďaka tejto skúsenosti sme sa zapojili do projektu „Anjel pomoc starším“, kde sme spojili
tieto dve generácie a pomohli zvládnuť aj ťažkú situáciu pandémie a vzájomne si urobili radosť. Aj vďaka
moderným technológiám si vieme pomôcť v prípade, keď dôjde k nejakým obmedzeniam alebo iným
zábranám a toto sme aj využili v rámci projektu, keď sme museli čeliť obmedzeniam. Deti, ako aj seniori
vystupovali spolu na niekoľkých spoločných akciách, tvorili jeden tím a vtedy vek nezohráva veru žiadnu
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rolu. Pochopenie, empatia, priateľskosť, úcta,
rešpekt, dobrá nálada, úsmev, objatia, láska,
ale aj výmena názorov, sú všetko spoločné
veci, ktoré títo ľudia spolu prežívajú.
Vznikajú veľmi silné putá, ktoré mnohí z
nich nikdy necítili, nezažili. A to je taktiež
jeden z kľúčových momentov, ktoré nás
inšpirujú pokračovať v tejto krásnej činnosti.
Rozširujeme možnosti spolupráce a chceme
zapojiť čo najviac ľudí z rôznych vekových
kategórií. Okrem pravidelných koncertov,
ktoré sa konajú viackrát do roka v rámci
celého Slovenska, úžasnej celoslovenskej
akcie SENIOR ROKA, pravidelných návštev
v domovoch pre dôchodcov, pracujeme aj na
vzdelávacích akciách, kde môžu práve starší
ľudia vzdelávať deti. Máme v pláne pravidelné diskusie starších s deťmi na rôznych miestach. Vďaka
spolupráci s Fórom pre pomoc starším majú možnosť mladšie generácie lepšie pochopiť a spoznať život
starších, vďaka tejto spolupráci môžu byť hodnotnejšími ľuďmi, môžu sa naučiť ako im pomáhať, ako
ich chápať, je to najlepší spôsob ako vytvoriť krásny vzťah medzi mladšou a staršou generáciou. Dá
sa povedať, že vďaka priateľstvám, ktoré vznikajú, je pre mladšie generácie oveľa jednoduchšie nájsť
vzájomnú spoluprácu a môžu pomáhať v rôznych oblastiach, má to aj edukačný význam, čo je v dnešnej
dobe veľmi dôležité. Nie je veľa príležitostí na získanie vedomostí a možností v oblasti pomoci starším
ľuďom. Vidíme veľkú príležitosť do budúcna ako vzdelávať
a ukazovať smer mladším generáciám prostredníctvom
projektov, ktoré sú zamerané na staršie osoby a mladých.
Čo máme konkrétne pripravené pre deti i seniorov do
budúcna?
Charitatívne koncerty, karneval, športovo – zábavný deň,
spoločné výlety po Slovensku a spoznávanie Slovenska,
vianočné benefičné akcie, pravidelné návštevy – detské
domovy, domovy pre dôchodcov, návštevy a spolupráca v
azylových zariadeniach, vzdelávacie programy v detských
domovoch, výučba cudzích jazykov, projekt – Krídla pre
talenty – pomoc talentovaným deťom z detských domovov
a sociálne slabých rodín, pravidelná pomoc so základnými
potrebami – šatstvo, jedlo, drogéria pre sociálne slabších
občanov – deti, dospelí, seniori.
Na záver by som chcela zo srdca poďakovať za všetkých dobrých ľudí, ktorí sa s radosťou zapájajú
do projektov, akcií, ktorí nezištne pomáhajú a spolu s nami hľadajú cestu, ako sa dá pomáhať. Prosím
za všetkých tých, ktorí potrebujú pomôcť, aby im prišli do cesty správni ľudia a spoločne nájdu možnosti
pomoci. Stačí, keď sa každý čo len málom zapojí a pomôže, pretože málo znamená veľa. Teším sa na ďalšie
krásne zážitky a nové príbehy, ktoré nám Boh v živote prináša. Možno sa niekedy uvidíme aj osobne.
A krátkym rozhovorom, ktorým sa s Vami na teraz rozlúčim, je z muzikálu Malý tulák, ktorý skomponoval
Braňo Valko.
Syn sa stretáva s mamou v nebi a pýta sa: „Mami, prečo nie je na zemi tak dobre, ako tu v nebi?“ Mama
mu s láskou odpovedá: „Vieš synček, ľudia na zemi musia múdrejšie žiť, musia žiť s vedomím, že každý
deň môže byť posledný.“
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Starší človek je neodmysliteľnou súčasťou
rodiny a spoločnosti
Poznám veľa úžasných, krásnych, obetavých
starších ľudí, ktorí sa dokážu obetovať pre iných,
pomáhajú v rodinách, prinášajú radosť, pokoj, svoje
životné skúsenosti a múdrosť dokážu odovzdávať
iným, vedia poradiť, pracujú nezištne na rôznych
programoch, plným priehrštím rozdávajú lásku
iným. Majú pochopenie pre problémy a potreby
iných, dokážu pomôcť v núdzi. Ich práca
a zanietenosť vyvolávala naozaj veľký obdiv a úctu.
Odovzdávajú skúsenosti, pestujú národné zvyky,
snažia sa udržovať národnú kultúru, to, na čo môžeme

byť hrdí. Mnohí môžu byť svetlým príkladom
nielen pre svojich rovesníkov, ale aj pre mnohých
mladých a inšpirovať ich, ako žiť aj napriek rôznym
ťažkostiam a ako ich vedieť prekonať. Napriek
ťažkým životným osudom, napriek podlomenému
zdraviu sa nevzdávajú a sú plní optimizmu a ešte
napĺňajú optimizmom iných a posmeľujú ich. Sú
pamäťou národa, nositeľmi múdrosti, skúsenosti,
našej kultúry. Často skrývajú slzy, ak sú osamelí
a opustení svojimi blízkymi a druhým v opustenosti
a bolesti dodávajú silu a lásku. Hľadajú spôsob, ako
nájsť zmysel života, ako si nájsť nové záujmy
a inšpirujú aj iných.
Citujem pár myšlienok, ktoré povedal sv.
Otec pápež František:

97-ročná p. Boženka Kuzmová so svojou rodinou
12

„Cirkev hľadí na starších ľudí
s láskou, uznaním a veľkou úctou. Oni sú
dôležitou súčasťou kresťanskej komunity
a spoločnosti. Predstavujú predovšetkým
korene a pamäť národa. Sú dôležitou
prítomnosťou, lebo ich skúsenosť
tvorí vzácny dar, nevyhnutný na to, aby
sa hľadelo do budúcnosti s nádejou
a zodpovednosťou. Ich zrelosť a múdrosť,
nazbierané
rokmi,
môžu
pomôcť
mladým, povzbudzujúc ich na ceste rastu
a otvorenosti pre budúcnosť, v hľadaní
ich cesty. Starí ľudia, vskutku, svedčia
o tom, že aj v tých najťažších skúškach,
nikdy netreba stratiť dôveru v Boha
a v lepšiu budúcnosť. Sú ako stromy, ktoré
naďalej prinášajú ovocie: aj pod ťarchou
rokov môžu originálnym spôsobom
prispieť k spoločnosti bohatej na hodnoty
a k potvrdeniu kultúry života. Starší
skutočne predstavujú obrovský prínos
pre spoločnosť i pre rodinu. Koľkí starí
rodičia sa starajú o vnúčatá, odovzdávajúc
s jednoduchosťou tým najmenším
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skúsenosť života, duchovné a kultúrne hodnoty
komunity a národa! Aj v tejto dobe sú to práve
starí rodičia, ktorí odovzdávajú vieru novým
generáciám.“
„Staršia generácia má poslanie svedčiť
o hodnotách, ktoré sú skutočne dôležité a ktoré
trvajú naveky, lebo sú zapísané v srdci každého
človeka a sú garantované Božím slovom.“
„Práve ľudia tzv. tretieho veku sú povolaní
pracovať na rozvoji kultúry života, svedčiac
o tom, že každé obdobie života je Božím darom
a má svoju krásu a svoju dôležitosť, i keď je
poznačené krehkosťou.“
„Starí ľudia sú bohatstvom, ktoré nemožno
ignorovať, pretože sú zásobárňou múdrosti
nášho ľudu.“

to boli krásne chvíle, naše stretnutia boli plné lásky,
porozumenia a často aj veselých a krásnych príhod
a príbehov zo života.“ Je dôležité, že mladí vďaka
týmto aktivitám, sa cítia byť lepšími a významnou
mierou to zmenilo ich život. Viac si vážia každú
chvíľku svojho života, zmenilo to aj ich prístup
k svojim rodičom a starým rodičom a celkovo
k staršej generácii. Hovoria o tom takto: „Podarilo
sa nám viac pochopiť ich ťažkosti a v mnohých
z nich sme spoznali skutočne nádherných ľudí.
Nadchli nás zručnosti a skúsenosti, ktoré by sme si
mali viac všímať a mnohým nám môžu pomôcť aj
prekonať naše ťažkosti. Inšpirovali nás k tomu, že
život prináša so sebou veľa výhod a krásy, ale je
treba sa vedieť s ťažkosťami aj popasovať, poznať
to, že život nie je prechádzka ružovou záhradou,
ale je dôležité, ako sa k tomu postavíme. Zo života
nemáme len brať, máme aj dávať, poznať našu
históriu, kultúru a rôzne zvyky, aj zručnosti, ktoré
sa postupne z nášho života vytrácajú.“

Starí rodičia sú nesmiernym
obohatením
pre
rodiny,
pre manželov, pre vnúčatá. Vytvárať
si s nimi fungujúci vzťah však nie je
jednoduché (nie nadarmo poznáme
pojem
„generačný
rozdiel“).
Tento vzťah, ako aj každý iný,
potrebuje veľa lásky, pochopenia
a prijímania sa navzájom. Naše
deti vnímajú a bedlivo sledujú, aký
vzťah máme so svojimi rodičmi –
ich starými rodičmi a na základe
toho si budujú svoj vlastný vzťah
k nim. Je to veľká zodpovednosť.
Ak sa toho nezľakneme, doprajeme
svojim rodičom a svojim deťom
krásne puto.
Radosť z návštevy pravnučky Miriamky

Realizovali
sme
projekt,
spoluprácu mladých a starších.
Vniesli sme do života starších trošku svetla, ale mladí
neboli o nič ukrátení. Títo mladí nám povedali: „My
sme dávali málo, ale dostali sme veľa. Od starších
sme dostali veľa užitočných rád, získali väčší
prehľad, cenné rady do života a pochopili dôležité
hodnoty života a spoznali sme to, aký bol ťažký
život kedysi a čo všetko museli prekonávať. Pre nás

Starší človek je veľmi dôležitý pre každého z nás.
Musíme si uvedomiť, že starší sú neodmysliteľnou
súčasťou nášho života, našej spoločnosti.
Uvedomme si, že bez nich by tu nebol nikto z nás.
Dajme im lásku a urobme ich jeseň života krásnou.
Ľubica Gálisová
13
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Fatimská Panna Mária,
pomôž a chráň našich starkých!
Drahí priatelia,
v roku 2017, teda v roku 100. výročia zjavení
Panny Márie vo Fatime, bol premietaný dokument
v TV Lux a film o Fatimskom posolstve. Bolo to
veľmi zaujímavé, keď sa pred kamerami vyjadrovali
historici, kňazi, biskupi a mnohé významné
osobnosti z rôznych krajín, aký vplyv malo toto
zjavenie na vývoj vo svete.
Počas celého filmu, ako aj počas jednotlivých
svedectiev som si uvedomila, aké je toto fatimské
zjavenie Panny Márie dôležité pre náš život. Podľa
týchto svedectiev Panna Mária robila veľké veci,
chránila nás. Naše modlitby a prosby ovplyvňovali
naše dejiny, dejiny sveta. Jedno, čo je dôležité aj
pre túto našu dobu z fatimských posolstiev je, že
prebieha veľký zápas o rodinu.
spoločnosť bude inak pristupovať k starším a že
všetci spoločne budeme dodržiavať štvrté Božie
Uvedomila som si, že zápas o rodinu naozaj prikázanie, môžeme v tejto problematike veľa
existuje, pretože to vidno aj z našej práce. V rodinách zmeniť.
dochádza k zlému zaobchádzaniu so staršími ľuďmi,
deti a príbuzní dokonca často člena domácnosti
Ja môžem povedať, že túto organizáciu som
týrajú, zanedbávajú svojich starých rodičov, zle dostala od Panny Márie. Celá naša činnosť začala
s nimi zaobchádzajú. Rôzne formy násilia na zvláštne. V roku 1992 som založila organizáciu,
starých rodičoch dokonca často páchajú aj vnúčatá. ktorá pomáhala starším, kde sme poskytovali služby,
Vo viacerých prípadoch ide skôr o materiálny zabezpečovali opatrovanie, rozvážali stravu... Ja
prospech príbuzných ako o to, aby sa postarali som vtedy bola dosť vlažná vo viere. Nastali však
o tých, ktorí ich pomoc potrebujú.
problémy, a preto, že som bola veľkou ctiteľkou
Panny Márie ako dieťa, tak som sa obrátila o pomoc
Uvedomila som si, že pre mňa je darom to, že k našej Matke - išla som do Litmanovej, kde sa
môžem v tejto oblasti niečo zmeniť, pomôcť tým, v tom čase zjavovala Panna Mária a tam nielen že
ktorí sú obeťami násilia vo vlastnej rodine a že som dostala pomoc pre túto prácu, ale aj obrátenie.
môžeme nielen na to poukazovať, ale aj pomáhať Moje prosby boli vyslyšané. Hneď na to ma oslovili
meniť zákony a robiť veľkú osvetu a informovanosť zo zahraničia a začali sme spoluprácu, dostala som
o tomto probléme. V minulom roku sme mali veľa prvé pozvanie na stretnutie zahraničných partnerov
konkrétnych prípadov a veľmi smutných, kde došlo do Varšavy. Je zaujímavé, že práve v tom čase tam
následkom zlého zaobchádzania aj k tomu, že syn bola putovná socha Panny Márie Fatimskej.
bol príčinou smrti vlastného otca. Je to tak silný
Takto začala moja cesta v rámci tejto humanitnej
odkaz pre nás všetkých, že je dôležité, aby sme činnosti a plnenie povolania k tejto práci, hoci som
v tom naozaj urobili zmenu. Je jasné, že to nemôžem si to ani neuvedomovala. V roku 2000 som založila
zmeniť ja sama, ale s Božou pomocou a tým, že Fórum pre pomoc starším a začali sme obhajovať
14
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práva starších. Dnes sa zaoberáme problémom
násilia a týrania starších, čo je vážny problém
a nikto sa ním na Slovensku nezaoberá.
Pri pozeraní dokumentu o Fatime som si
uvedomila, že táto naša práca je vlastne tiež dôležitá
na záchranu rodín. Veľmi často dochádza v rodinách
k tomu, že vlastné deti týrajú a zneužívajú starších,
zle zaobchádzajú s vlastnými rodičmi, ide im len
o majetok, svojich rodičov vyhadzujú na ulicu,
zatvárajú ich, nedávajú im jesť, nepodávajú im
lieky, nemajú k nim úctu a vytratila sa láska. A tu je
koreň veci, vytráca sa láska z rodín a to má vplyv aj
na deti, vplyv na celú rodinu. Ak si nectíme rodičov,
nemilujeme Boha, nemilujeme našu Božiu Matku,
nectíme si ju, tak tu niečo nie je dobré a rodina sa
často rozpadá. Spoločnosť podporuje, žiaľ, aj také
organizácie, ktoré pomáhajú rozvracať a znevažovať
tradičnú rodinu, manželstvo ženy a muža.
Pri sledovaní tohto dokumentu som dostala silné
volanie a v duchu mi silno zneli slová: „ Aj Ty máš
svoju úlohu, obráť sa na Pannu Máriu, zasväť jej
túto prácu, Ona Ti pomôže“. A preto som to hneď
zrealizovala a túto činnosť na ochranu starších,
pomoc obetiam násilia, ale aj pomoc pre tých, ktorí
porušujú štvrté Božie prikázanie a získanie pre nich
milosť a obrátenie, som zasvätila našu organizáciu i
činnosť našej drahej nebeskej Mamičke.

„Panna Mária Fatimská, opätovne
a znova zasväcujem sa Ti celkom a úplne,
celý môj život, celú túto prácu. Matka Božia,
Ty zachráň rodiny a pomôž, aby si deti ctili
a chránili svojich rodičov, aby plnili Božie
prikázanie - cti otca svojho i matku svoju.
Matka Božia, prosím, chráň týchto starých
rodičov pred utrpením a páchaním zla,
chráň všetkých pred páchaním hriechov
proti tomuto Božiemu prikázaniu. Pomáhaj
nám v tejto práci a vypros nám veľké
Božie požehnanie. Ty, nás, Matka Božia
voláš k pokániu, prosím Ťa celým srdcom
za tieto rodiny. Dnes, Matka Božia, začínam
modlitbu na tento úmysel s vierou, že
Ty budeš pomáhať a riadiť túto činnosť
a pomôžeš, aby spoločnosť chránila tých,
ktorí sú bezbranní. Viem, Matka, že
túto prácu som nedostala náhodou, vždy
si stála pri mne, vždy si pomáhala, už 28
rokov nám pomáhaš a verím, že aj teraz
pomôžeš. Verím, že tak ako v dejinách,
vždy si ukázala, ako silne pôsobíš, tak budeš
pôsobiť i v tejto možno malej, ale viem, že
veľmi dôležitej práci a úlohe, ktorú som
dostala od Teba. Hoci som, Matka Božia,
len úbohá služobnica, chcem plniť Božiu
vôľu, prosím o požehnanie a pomoc. Matka
Božia, celým srdcom sa zasväcujem Tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu, aj celú túto prácu
a moje povolanie. Verím, Matka Božia, že
urobíš zázraky nielen v tejto práci, ale aj
v srdciach mnohých detí, vnukov a pomôžeš
im svojich blízkych milovať. Pomôž, drahá
Matka, aby mali starší ľudia v spoločnosti
dôstojné miesto, dobrú starostlivosť a aby
mohli prežívať pokojnú starobu.
Tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“
Vďaka, drahá Matka Božia, za Tvoju pomoc.
								
Ľubica Gálisová
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Rozhovor s pracovníčkou,
ktorá prijíma Vaše telefonické hovory
na našej bezplatnej Senior linke
Bc. Romanka Papajová od minulého roku pracuje v našej organizácii a veľmi úspešne pomáha
seniorom v ich ťažkých situáciách riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú, a preto sme jej položili pár
otázok, ako vníma túto prácu a čo jej priniesla. A tiež, ako vníma problémy starších ľudí.
Fórum: Romanka ste mladý človek, čo Vás priviedlo k tejto práci so staršími ľuďmi? A vôbec, čo
bolo spúšťačom, že študujete sociálnu prácu?
R. Papajová: V prvom rade sa chcem poďakovať za
priestor na rozhovor a vyjadriť úprimné poďakovanie
za možnosť pracovať pre túto organizáciu. Je
mi cťou pracovať pod tak skvelým, pozitívnym
a charizmatickým človekom, ako je naša prezidentka
Fóra pre pomoc starším, pani Ľubica Gálisová. Od
skorého veku som mala veľmi blízko k starším ľuďom
a k ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Práve
preto som sa uberala cestou pomáhania tejto cieľovej
skupine a moje kroky viedli na vysokoškolské štúdium,
ktoré je zamerané pre túto sociálnu oblasť.
Fórum: Už rok pracujete a robíte vo Fóre, čo Vás na
tejto práci zaujalo?

Bc. Romanka Papajová s prezidentkou Fóra

R. Papajová: Na tejto práci ma zaujíma absolútne
všetko. Som celá bez seba, keď môžem nasávať každý deň nové náučné informácie. Či už sa jedná
o organizovanie rôznych prednášok, workshopov alebo konferencií, prípadne pomáhať ľuďom na našej
bezplatnej Senior linke. Denne riešime niekoľko vážnych prípadov, kde je potrebné komunikovať
s komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, s policajným prezídiom alebo s inými inštitúciami,
ktoré dokážu vypomôcť spomínaným seniorom s ich ťažkými problémami. Je skutočne super, že existuje
takáto organizácia, ktorá sa zaoberá konkrétne problémami starších, ich postavením a pomáha im v tých
najťažších situáciách. Zaujalo ma hlavne to, že práve táto organizácia pomáha obetiam násilia z radov
starších ľudí , ktorí sa prakticky nemali na koho obrátiť. Tu som zistila, že tieto problémy sú mimoriadne
ťažké, že starší prežívajú častokrát „peklo na zemi“ a nenachádzajú pomoc. A práve táto organizácia na
tieto problémy upozorňuje, pripravuje mnoho materiálov, monitoruje potreby staršej generácie, ale aj
navrhuje riešenia.
Fórum: Pracujete na Senior linke. V rámci tejto práce sa stretávate s problémami starších, čo vidíte
ako najväčšie problémy, s ktorými sa starší na túto linku obracajú?
R. Papajová: Na našu bezplatnú Senior linku sa klienti obracajú s rôznymi problémami. Často riešime
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podnety ohľadom darovania majetku, majetkové podvody a problémy v susedských vzťahoch. Najčastejšie
sa u nás vyskytujú podnety založené na fyzickom a psychickom týraní od svojich blízkych. A je veľmi
smutné, že zle zaobchádzajú s nimi vlastné deti, ale i vnúčatá. Seniori sa častokrát na nás obracajú aj
s pomocou pri hľadaní rôznych potrebných telefónnych čísel, vyhľadávajú rady ohľadom ich zdravotného
stavu alebo veľakrát sú to sťažnosti na rôzne sociálne zariadenia. Najčastejšími problémami sú však
prípady, kde ide o dedenie alebo získanie majetku, a to sa mne zdá nielen neetické, ale nepredstaviteľné,
aby dieťaťu, o ktoré sa rodič stará, nešlo o jeho dobro, ale o snahu získať jeho majetok, dôchodok.
Fórum: Môžete opísať svoj najhorší prípad
s ktorým ste sa stretli?
R. Papajová: V organizácií pracujem už
spomínaný 1 rok. Za tento čas som sa stretla
s množstvom vážnych prípadov, ktoré sú veľmi
smutné. V súčasnosti sú to väčšinou prípady
ohľadom týrania seniorov od najbližších
z rodiny. Nedávno sme riešili jeden veľmi vážny
prípad, v Handlovej, kde sa jednalo o týranie
matky a jej dcéry, ktoré dlhé roky psychicky
a fyzicky týrala jej druhá dcéra, ktorá sa k
ním po pár rokoch nasťahovala a neoprávnene
obývala jednu izbu v byte, kde nemala ani trvalý Počas riešenia prípadu na Senior linke
pobyt a byt patril jej mamine. Dozvedeli sme sa
od obetí týrania informácie, po ktorých sme mali zimomriavky po celom tele. Týraná sestra s matkou
museli celé roky spávať v obývacej miestnosti a kuchyni. Ona si jednu izbu zatvárala, ale inak používala
všetky priestory. Brala im peniaze, sestre zobrala platobnú kartu, kde jej chodil invalidný dôchodok, kričala
po nich, vulgárne im nadávala a snažila sa využívať svoju sestru na domáce práce. Svoju matku niekoľkokrát
fyzicky napadla. Vyberala jej z mobilného telefónnu SIM kartu, aby nemala možnosť telefonovať
a posťažovať sa svojim známym z rodiny. Tento prípad sme riešili spolu s mestskou políciou v Handlovej
a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím. Taktiež sme sa spojili a osobne stretli s pracovníčkou
Mestského úradu a preventivistkou mestskej polície v Handlovej. Tento prípad sa skončil šťastne a
po veľkej námahe dlhého vybavovania sa nám spoločne podarilo vyriešiť, aby mala zákaz priblíženia sa
k matke a k sestre a opustila ich byt. Dcéra so svojou matkou si mohli vydýchnuť a konečne si užívať
pokojné dni, nakoľko boli dlhé roky psychicky utláčané od svojej blízkej osoby. Presne pre takéto kladne
vyriešené prípady robím rada túto prácu. Je naozaj strašné, ak vlastná dcéra dokáže fyzicky i psychicky
týrať vlastnú matku, žiaľ, takéto prípady u nás sú a Fórum sa snaží na to upozorňovať, riešiť a pomáhať.
Fórum: Myslíte si, že treba v našej spoločnosti zaujať iný prístup k starším a zlepšiť kvalitu
a dôstojnosť ich života?
R. Papajová: Samozrejme, myslím si, že treba k starším pristupovať lepšie a ohľaduplnejšie, mať k nim
úctu, pozornosť, zabezpečiť im potrebnú starostlivosť a mať viac empatie voči ich potrebám. Tiež treba
zohľadniť, že starnutím strácajú silu, zdravie, aj postavenie. Títo ľudia predsa patria k najohrozenejšej
skupine a prežili toho veľmi veľa. Hlavne by mala dnešná mládež viac rešpektovať starších a správať sa
k nim milo a ústretovo. Každý jeden človek však musí začať u seba, preto sa dodnes držíme v našom Fóre
hesla: ,,Rob dobrotu, vráti sa ti dvakrát.“ Musím povedať, že to naozaj funguje. Pociťujeme to hlavne
po vyriešení prípadov, keď nám nadšení ľudia volajú s prejavom neuveriteľnej vďaky.
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Fórum: Máme poznatky, že existujú určité zlé medzigeneračné vzťahy, čo si o tom myslíte?
R. Papajová: Každý jeden človek na tomto svete bude raz senior, a preto by sme ich všetkých mali
akceptovať takých, akí sú. Každý jeden z nás bude mať starecké vrásky, pomalšie myslenie, pomalú chôdzu
alebo viac zdravotných problémov, ktoré nám budú sťažovať život. Staršia generácia bola vychovávaná
ešte rodinou, školou, náboženstvom a tradíciou oproti mladej generácii, ktorú nadmieru ovplyvňuje svet
médií, preto by sme starších nemali odsudzovať, ale brať si z nich veľký príklad. Starší môžu byť pre mladú
generáciu zdrojom skúseností, zručností, z ktorých môžeme čerpať. Oni sú nositeľmi kultúry, histórie,
našich národných zvykov, životných hodnôt, ktoré nám dnes možno chýbajú. Môžeme si zobrať vzor
od nich ako sa boriť s ťažkými životnými situáciami, ako ich riešiť. Nádherné je, že títo ľudia, ktorí majú
veľa zdravotných, ale aj existenčných problémov, dokážu pomáhať iným, dokážu sa podeliť aj s tým
málom, majú porozumenie pre potreby iných a snažia sa pomôcť, dokážu sa obetovať, odpúšťajú aj tým,
ktorí sa k nim zle správajú. A my by sme im to mali aspoň čiastočne vrátiť. Fórum má aj krásne motto:
„Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých.“ A toto motto aj vo svojej práci
uplatňuje.
Fórum: Naša organizácia robila krásny program zapojenia mladých do pomoci starším, čo by ste Vy
odkázali mladším, čo by oni mohli urobiť pre krajší život starších v spoločnosti, možno i pre svojich
rodičov a starých rodičov?
R. Papajová: Naša organizácia sa zapája do rôznych nádherných programov. Ako napríklad každý rok
organizujeme najvýznamnejšiu udalosť, ktorá sa koná v Zlatej sále Bojnického zámku s názvom ,,Senior
roka,“ v ktorom sa udeľujú významné ocenenia seniorom. Je nádherné vidieť tých starkých, ktorí sú skutočne
nádhernými a vzácnymi ľuďmi s veľkým a dobrým srdiečkom. V ich tvárach sa zračí dobrota a láska, ktorú
oni rozdávajú plným priehrštím, pomáhajú iným, aj keď majú sami ťažkosti a prežili skutočne často len
silou vôle, silou žiť pre svoje deti, vnúčatá, aby oni mali krajší a ľahší život. Ale Fórum organizuje aj krásnu
akciu „Anjel pomoci starším“, kde zapája do akcií a pomoci mladých, a to je veľmi užitočný projekt, lebo
mladí získavajú určitý lepší vzťah k starším a sú si vzájomne užitoční. Určite by som odporučila, aby
každý urobil denne aspoň jeden dobrý skutok vo vzťahu k starším. Či už svojej starej mame pomôcť
s veľkým nákupom alebo jej povedať len jednoduché „ľúbim ťa.“ Niekedy takáto maličkosť urobí viac ako
akákoľvek iná činnosť alebo kúpený darček. Život predsa nie je len o tom, že dostávať, ale aj dávať. A to je
presne tá vec, ktorú som sa naučila od našej šéfky, pani Gálisovej, ktorá sa ide už niekoľko rokov nezištne
rozdať pre prácu s našimi seniormi.
Fórum: Romanka, máte už nejaké skúsenosti z tejto práce, čo sa Vám najviac páči na tejto práci? Čo
Vám táto práca dala? A čo je Vašim cieľom do budúcna?
R. Papajová: Za ten čas čo tu pracujem, som nabrala naozaj veľmi veľa skúseností od organizačných až po
tie ľudské. Najviac sa mi, samozrejme, páčia výsledky našej organizácie, lebo je tam naozaj vidno, že táto
práca má veľký zmysel pre našu spoločnosť. Každý jeden vyriešený prípad je určitá pomoc a skvalitnenie
života určitej osobe, ktorej dáme nádej, radosť a iný zmysel života a to je to, prečo to robíme. Sme tu vždy
pre nich a kedykoľvek sa s ich problémami vieme popasovať a pomôcť im. Do budúcna by som sa chcela
i naďalej venovať tejto sociálnej oblasti a taktiež by som bola rada, keby sa nám podarilo zorganizovať
ešte viac prednášok pre seniorov, ochrániť ich pred rôznymi nekalými praktikami, ktoré sa vyskytujú v
spoločnosti a zvýšiť tak kvalitu ich života a bezstarostnosť našich milých seniorov. Priznám sa, na túto
prácu a jej výsledky sa teším.
Na otázky Fóra odpovedala: Bc. Romana Papajová
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Problémy staršieho veku
Všetci dobre vieme, z poznania života našich rodičov, starých rodičov,
našich susedov a blízkych, že staroba
prináša so sebou mnoho problémov, ale
aj zákonitých zmien, ktoré prináša vyšší
vek. Ako nám rôčky pribúdajú, zisťujeme, že máme menej síl, musíme viac
oddychovať, zhoršuje sa naše zdravie,
pozornosť, viac zabúdame. Je to úplne
normálne, naše telo, ruky, nohy sú viac
opotrebované. Telo človeka môžeme
prirovnať k stroju, ktorý čím je starší,
tak potrebuje vymieňať súčiastky, častejšiu údržbu a už nefunguje tak, ako
keď bol nový, treba ho častejšie premazať, nedá sa už tak preťažovať. Je to
normálny, prirodzený jav. Aj telo človeka sa, pochopiteľne, opotrebováva
a toto obdobie prináša viac chorôb a väčšiu zraniteľnosť. Veľmi však záleží na tom, ako my pristupujeme
k pribúdajúcim rôčkom. Staroba nie je zlá, je to krásne obdobie, ale musíme si uvedomiť, že už nemôžeme
robiť to, čo v mladosti a musíme prispôsobiť svoju činnosť zvyšujúcemu sa veku, nemáme to preháňať,
máme sa viac šetriť. Samozrejme, nie zasa tak, že budeme len oddychovať, ale treba hľadať formy, ako
sa udržať čo najdlhšie v aktivite, v zdraví, cvičiť, prechádzať sa, ale udržovať aj svoje psychické zdravie,
čítať, samozrejme, často čítať a rozjímať nad Svätým písmom, ale aj lúštiť krížovky. Staroba neznamená,
že sa všetko skončilo, že ja sám už nič nemusím robiť a budem len čakať, čo urobia pre mňa iní. Je to čas,
kedy môžeme robiť mnohé aktivity, ktoré sme nemohli robiť v mladosti. Staroba je veľký dar, ktorý dostávame od Boha a mali by sme za každý deň ďakovať Bohu, tešiť sa z toho, že nám dáva čas na to, aby
sme mohli urobiť mnohé zmeny aj vo svojom duchovnom živote, pripraviť sa na stretnutie s našim Pánom.
V starobe môžeme byť veľmi užitoční a môžeme urobiť krajší a lepší život svojich blízkych, známych
a priateľov.
Často sa stáva, že s vekom sa menia naše vzťahy a poznám aj starších, ktorí si vyžadujú pozornosť
a snažia sa, aby si ich viac všímali, začínajú viac mentorovať svojich blízkych a vnucovať svoje názory,
čo pochopiteľne, okolie vníma veľmi negatívne. Vnímam to tak, že skutočne mnohí starší ťažko znášajú
to, že už nevládzu, že majú bolesti, ťažšie znášajú samotu a hlavne, ak stratia svojho životného partnera.
Starší by sa mali snažiť nebyť príťažou pre svojich blízkych, ale práve naopak, byť šíriteľmi lásky, pokoja.
Stretávam sa s tým, že starší sú často neznesiteľní, frfľaví a nepríjemní a snažia sa vynucovať, aby boli
uprednostňovaní a aby ich okolie ľutovalo, vyvoláva to skôr opačné reakcie.
Robila som prednášku v škole a deti mi povedali: „Viete, mne niekedy starší lezú na nervy, sú pomalí
a rozčuľujú sa.“ Na to je dobrý liek, byť k sebe vzájomne pozorní. Nikdy nerobiť niečo vynucovaním ani
ľahostajnosťou. Často v rodine zabúdajú na starších, nechápu ich, nevedia sa vžiť do ich pozície. Počula
som aj názor, že starší by sa nemali už ukazovať, lebo je na nich zlý pohľad. Nesúhlasím, starší človek
je nádherný. My sme oceňovali starších, kde ocenenie dostala babička, jednoduchá žienka, ale nádherná,
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každá vráska svedčila o jej ťažkom živote a ona napriek tomu mala úsmev na tvári a rozdávala radosť.
Majme k sebe úctu a porozumenie. Ako sa my správame k iným, oni sa správajú k nám. Uvediem
príklad: bola som v nemocnici. Jednu sestričku všetci vnímali ako nepríjemnú a necitlivú k pacientom.

Je fakt, že som vedela, že je to ona, keď vstúpila do našej izby. Práve táto sestrička ma pripravovala
na operáciu, niečo sa jej nepodarilo a ona sa riadne rozčúlila a zahrešila. Reagovala som pokojne a spýtala
sa jej: „Čo, niečo sa nepodarilo?“ a usmiala som sa. Táto sestrička sa zarazila a prekvapene sa spýtala: „Vy
nehrešíte?“ Upokojila sa a pokojne urobila úkony, aby ma pripravila na operáciu a zrazu bola milšia.
Poznám krásnu modlitbu od Sv. Františka Salezského, kde sa starší modlia, aby aj v starobe vedeli chápať ľudí okolo seba a dokázali pokojne prijímať starobu, ochorenia a boli milí k svojmu okoliu, aby nebol
príťažou, ale opačne, prínosom pre svojich blízkych.
Pochopiteľne, aj my máme s porozumením vnímať, ak je starší nespokojný, nevrlý, možno ho niečo
bolí, vždy to má nejakú príčinu a my niekedy naozaj nevieme, čo sa v mysli staršieho deje. Starší človek
ťažšie prežíva rôzne ťažkosti a niekedy aj naše netaktné slová, poznámky, aj zlý pohľad, neporozumenie.
Ťažko prežíva nepozornosť a nezáujem detí, čo oveľa viac vnímajú ženy, matky, ktoré veľmi ťažko prežívajú, že sa k nim vlastné dieťa správa neúctivo a, žiaľ, je to stále častejšie.
Ak sú naši starkí nespokojní, dajme im viac lásky, úsmev, pohladenie. Jedno milé slovo môže zľahčiť
ich utrpenie a bolesť. Nekarhajme svojich starších blízkych za malé nehody, ak niečo rozlejú, či rozbijú, je
to preto, že ich ruky, ktoré nás hladili, robili celý život, aby sme mali lepší život, sú slabšie.
Dávajme si vzájomne lásku, pozornosť, buďme ohľaduplní a ak nevládzeme, prosme Pána, aby nám dal
silu pripraviť našim starkým krásnu starobu.
Ľubica Gálisová
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„Najradšej by som išla domov...“
... s touto vetou som sa stretávala pomerne často
už po krátkej chvíli po príchode nového klienta
do sociálneho zariadenia, v ktorom som pracovala
takmer 2 roky. Ale poďme pekne od začiatku.
Do zariadenia pre seniorov som prišla ako absolventka vysokej školy, ktorá o reálnom fungovaní zariadenia nevedela nič. S niektorými klientmi
som si rozumela hneď, s niektorými sme si cestu
k sebe hľadali o čosi dlhšie. Nebolo to jednoduché
pre nikoho z nás, vytvoriť si určité puto a predovšetkým dôveru.
Každé ráno počas môjho príchodu do práce
akurát raňajkovali. Videla som tváre veselé, videla
som tváre i smutné a znechutené. Zo začiatku som
sa seba samej pýtala: „Prečo sa tak tvária? Veď tu
majú predsa takmer všetko, majú prístrešie, teplé
jedlo každý deň, spoločnosť, náš záujem, ochotu
pomôcť im, boli sme pre nich neustále k dispozícii.“ Áno, mali síce všetko, čo bolo spojené so starostlivosťou v zariadení, ale mysľou a srdcom boli
stále vo svojom dome a v kruhu rodiny. Aj keď žili
už niekoľko rokov sami v domácnosti, bez partnera či detí, aj tak im všetko, na čom celý svoj život pracovali a čo si celý život budovali, nesmierne
chýbalo. Mnohí seniori sa v zariadení cítili veľmi
dobre, samotné zariadenie si dobrovoľne vybrali
spomedzi širokej škály ponúk. S ostatnými klientmi vychádzali veľmi dobre, u personálu našli porozumenie a podporu, aktívne sa zapájali do diania
v zariadení, ale i tak v niektoré dni na nich doľahol
smútok a pocit samoty. Spojenie cez telefón či tablet
jednoducho nestačil. Každé ráno som sa snažila zastaviť v izbách klientov a prehodiť s nimi zopár viet,
aby som mala istotu, že sú v poriadku. Veľmi často
počas rozhovorov zaznelo: „Najradšej by som išla
domov, ale čo mám robiť, kto sa mňa postará? Deti
sú v práci, žijú v cudzine a môj manžel je rovnako
starý, nepostaral by sa o mňa, veď vidíte sama, ako
to teraz chodí na tomto svete“.

Mgr. Ľubomíra Dudášová

ny záujem o dianie v zariadení, nezúčastňovali sa
aktivít. Ich nespokojnosť totiž plynula z vlastnej
situácie. Nepáčilo sa im, že sú odkázaní na pomoc
cudzích ľudí, boli otrávení zo života, boli sklamaní zo zlých rodinných vzťahov, ale aj celkovo z ich
života. Neraz mi povedali, že by sa rozhodli úplne
inak. U niektorých seniorov dlhodobá apatia zvykne prerásť až do agresívneho správania, kedy klient
vulgárne nadáva personálu, uráža opatrovateľky
za (ne)dosiahnuté vzdelanie, nerešpektuje vyhradené miesto na fajčenie a pod. Počas mojej krátkej
praxe som sa stretla s veľmi podobnými prípadmi,
ale rovnakým koncom, kedy rodina nebola úprimná k svojmu otcovi. Do zariadenia otca umiestnili
s tým, že tam bude len na krátky čas – na rekonvalescenciu, rehabilitáciu, preliečenie a keď sa jeho
zdravotný stav zlepší, vráti sa späť domov. Vôbec
v zariadení nechceli byť – kričali, plakali, dožadoV zariadení som sa stretla aj s klientmi, ktorí ne- vali sa návratu domov. Ich psychika išla rapídne
boli spokojní s ničím. Boli apatickí, nejavili žiad- dolu. Počas dňa nepomáhali ani telefonáty rodiny,
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ktorá ich ubezpečovala, ako bude všetko v poriadku, ani naše povzbudivé slová, ani naša podpora
nemala žiadnu silu. Prejavy sa každým dňom stupňovali, až nakoniec odmietali prijímať tekutiny
a stravu dovtedy, kým nedošlo k tomu najhoršiemu, k smrti. Týmito príkladmi som chcela poukázať
na to, aké je nesmierne dôležité, rešpektovať rozhodnutie svojho rodiča, ktorého zvažujete umiestniť
v sociálnom zariadení.

Nedá mi nespomenúť rok 2020, ktorý bol diametrálne odlišný od všetkých predošlých rokov. Práve
tento rok preveril naše psychické zdravie a odolnosť voči napätiu. Bol náročný pre nás všetkých.
Po mnohých vládnych opatreniach sme zariadenie
pre verejnosť museli úplne uzavrieť, zakázať návštevy, aby sme tak našich seniorov uchránili pred

Nerada by som však poukazovala len
na negatívnu stránku. Mám aj pozitívne
skúsenosti, kedy som videla jasný príklad toho, že naša práca má význam.
Stretla som sa s prípadmi, kedy rodina žila v zahraničí, čiže starostlivosť
o svojich blízkych logicky neprichádzala do úvahy. Príbuzní mali tak istotu, že je
o ich blízkych dobre postarané, že máme
pod dohľadom ich zdravotný stav a predovšetkým, že majú spoločnosť ostatných rovesníkov. Za starostlivosť boli
patrične vďační nielen samotní seniori,
ale aj ich rodina, ktorá nám neraz ďakovala za našu obetavú prácu.
V dopoludňajších hodinách sme sa
pravidelne s klientmi stretávali v telocvični. „Nováčikov“ sme sa prioritne snažili prirodzeným spôsobom začleniť do kolektívu. Bolo predsa aj v našom
záujme, aby sa cítili dobre a svojím spôsobom užitočne – hlavne pri pracovnej terapii (napr. pri presádzaní a zalievaní kvetov, krájaní jabĺk do koláčov,
pri pečení...). Samozrejme, nie vždy sa nám to aj
podarilo, čo nám vždy bolo svojim spôsobom ľúto.
No nútiť sme nikoho nemohli, rešpektovali sme ich
rozhodnutie, aby sme tak zachovali ich prirodzenú
autonómiu. Vždy mali k dispozícii knižnicu, spoločenské hry, ale aj aktivity duchovného rázu (sv.
omše, spoločné modlenie...), telefón a všetko potrebné na spojenie sa s rodinou prostredníctvom
listovej korešpondencie. Rodinu sme iniciovali,
aby zaslali rodinné fotografie, či dokonca kresby od
detí, ktoré sme dali na nástenku v izbe klienta, aby
aspoň cez fotografie mohol byť bližšie ku svojim
milovaným. Ale ani to nestačilo. Nie je predsa nad
skutočnú blízkosť a osobný kontakt.

nebezpečným vírusom. Každý deň sme spoločne
s klientmi sledovali vypätú situáciu, ktorá naberala na obrátkach. V tomto roku nám, bohužiaľ, veľa
klientov umrelo. Bez rozlúčky, bez prítomnosti svojej rodiny, akoby si mnohí priali. Niektorí mali to
„šťastie“ a stihli svojich drahých ešte vidieť a byť
s nimi v posledných chvíľach.
Pracovníci v akomkoľvek sociálnom zariadení
robia všetko pre to, aby sa klient cítil komfortne
a nič mu nechýbalo. Lenže prirodzené rodinné prostredie, na ktoré bol senior celý život zvyknutý, im
plnohodnotne nenahradia. Každý senior totiž reaguje na zmenu prostredia rôzne, niekto sa prispôsobí
v krátkom čase, niektorý si nezvykne vôbec. Ako
sa hovorí v jednej starej ľudovej múdrosti: „starý
strom nepresadíš“.
Mgr. Ľubomíra Dudášová
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Ďakujeme za pomoc pre našich seniorov

Zástupcovia KDH odovzdali stovky respirátorov prezidentke Fóra pre pomoc starším,
pani Ľubici Gálisovej. Je to dar od členov KDH pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
Tieto respirátory poputujú seniorom v krízových situáciách do rôznych kútov
Slovenska. Verím, že im aspoň trochu pomôžu chrániť si svoje zdravie a život.
Spolu so mnou na fotografii je Norika Porubcová, vicežupanka TSK, Tomáš Merašický,
poslanec TSK a Peter Máťoš, krajský predseda KDH pre Trenčiansky kraj.
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Recepty
Fašiangové fánky
Suroviny:
400 g polohrubej múky
1 kávová lyžička soli
4 polievkové lyžice masla
2 žĺtky
1 polievková lyžica kryštálového cukru
½ balíčka prášku do pečiva
2 polievkové lyžice rumu
200 ml kyslej smotany
+ olej na vyprážanie
+ vanilkový a práškový cukor na posypanie
Postup:
Múku preosejeme a zmiešame so soľou, kryštálovým cukrom a práškom do pečiva. K tomu pridáme
postrúhané maslo, žĺtky, rum, smotanu a vypracujeme vláčne cesto. Zakryjeme ho utierkou a necháme
približne 1 hodinu odstáť.
Potom ho rozvaľkáme, približne na hrúbku 3 - 4 mm a na pomúčenej doske vykrajujeme rôzne tvary –
obdĺžniky, štvorce, pričom do každého v strede urobíme otvor.
Vyprážame ich vo väčšom množstve oleja tak, aby v ňom fánky plávali. Následne ich necháme
odkvapkať na servítkach.
Pred podávaním ich posypeme zmesou práškového a vanilkového cukru.

Huspenina (aspik, studzenina)
Suroviny:
1 bravčové koleno neúdené
1 bravčové koleno údené
3 ks bravčových paprčiek
približne 0,5 kg bravčových koží
2 mrkvy
1 petržlen
cesnak
celé čierne korenie
soľ
Postup:
Mäso poriadne umyjeme, zeleninu očistíme. Zalejeme vodou a všetko spolu dáme variť do veľkého
hrnca, varíme na miernom ohni. Keď mäso vypláva na povrch, je uvarené, vyberieme ho a nakrájame na
kúsky, ktoré potom rozdelíme do tanierov. Pravá huspenina sa varí minimálne 5 hodín, pred nalievaním
dochutíme ešte soľou. Ak je vývar veľmi mastný, zoberieme zvrchu mastnotu a cez sitko nalievame do
tanierov. Necháme v chlade stuhnúť a podávame s cibuľou, trochou octu a čerstvým chlebom.
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Na dobrú náladu
Dežo si na stavbe hľadá prácu.
Stavbyvedúci ho informuje:
- Váš nástupný plat bude 500 €,
neskôr ho môžeme zvýšiť až na
700 €.
Dežo sa poškriabe za uchom a
povie:
- Tak ja prídem neskôr.
***
Prečo si taký nervózny? – pýta
sa jeden rybár druhého.
Veď rybárčenie upokojuje.
- To áno, ale len keď máš
rybársky lístok.
***
Chlapi, toto kolo platím ja!
Máme svadbu v rodine.
- Nekecaj, kto si berie koho?
- Ale, svokru si vzal Pán Boh.
***
Lekár sa pýta pacienta
dôchodcu:
- Športujete ešte?
Pacient:
- Áno, ale v mojom veku už
len jogu. Ľahnem si na gauč a
sústredím sa na jeden bod.
- Na aký bod? – pýta sa lekár.
- No predsa na televízor.
***
Holohlavý dedko podíde
k zrkadlu a spokojne si
pochvaľuje:
- Taký vysoký vek a žiadny
šedivý vlas...
***
Aká je najlepšia robota?
- Hotová.
***
Žirafa hovorí myši:
- Je úžasné mať taký dlhý
krk, ja s ním dočiahnem na
tie najšťavnatejšie lístočky
na strome a potom mám dlho
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taký dobrý pocit, kým mi
***
prejdú dolu tým dlhým krkom. Na večierku sa mládenec pýta
Mňam...
slečny, ktorá zamyslene sedí pri
Myš sa zamyslí a po chvíli sa
bare:
jej spýta:
- Slečna, myslíte na to, na čo aj
- A už si niekedy grcala?
ja?
***
- Áno, ale nie s vami.
- Slečna, vy ste taká krásna,
***
sympatická, roztomilá...
Viete, prečo lekári robia všetky
- Ale, to hovoríte len preto, že
vážne zákroky v rukaviciach?
ma chcete dostať do postele.
- Aby nezanechali odtlačky
- Hm, ešte k tomu aj bystrá.
prstov.
***
***
Opitý Fero sa vlečie s
Doktor hovorí pacientovi
kamarátom z krčmy domov a
fajčiarovi:
pred krížom si vzdychne:
- Vidíte túto malú bodku na
- Bože môj, Bože môj, prečo nie
snímke vašich pľúc?
som radšej myš?
- Vidím, pán doktor, takže to
- Prečo chceš byť myš? – pýta
nie je až také zlé, však?
sa ho kamarát.
- No, to je jediné zdravé miesto.
- Lebo to je jediný tvor,
***
ktorého sa moja žena bojí.
Poučenie na Valentína:
***
Srdce je sídlom lásky.
Príde chlap do kaviarne a
Ale aj infarktu!
objedná si čiernu kávu.
***
Čašník mu ju prinesie,
Nahnevaný, spotený a
chlapík ochutná a vzápätí ju
udychčaný vodič dotlačí
reklamuje:
trabanta na čerpaciu stanicu.
- Pán hlavný, tá káva sa nedá
- Dva litre benzínu prosím.
piť, smrdí hnojom!
Pumpár sa ho pýta:
Čašník kávu skontroluje,
- Na naštartovanie?
privonia a hovorí:
- Nie, na podpálenie.
- Pane, odporúčam vám, aby
***
ste si šálku chytili do druhej
Kúpil som tri fľaše vína:
ruky.
španielske, chorvátske a
***
talianske.
- Drahý, choď na balkón poliať Nech aspoň pečeň cestuje, keď
kvety!
ja musím sedieť doma.
- Načo, veď bude každú chvíľu
***
pršať.
Zamilovaný chlapec telefonuje
- Aby si potom nezmokol.
so svojou drahou:
***
- Naozaj máš na sebe iba
Malý Jožko prišiel domov zo
nohavičky? To mi musíš
školy s mokrými nohavicami.
povedať všetky detaily.
- Čo sa ti stalo? – pýta sa ho
Ona odpovedá:
mamička.
- 90% bavlna, 10% polyester.
- Ale, hrali sme sa na psíkov a
***
ja som bol stĺp.
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KRÍŽOVKA
Čínske príslovie:
Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru dobre skry, lebo (TAJNIČKA)
FpPS

osobné
zámeno

1. časť
tajničky

sídlo
v Nórsku

napúšťal
moridlom

Pomôcky:
ADP,
OBERT,

videokazeta
(skr.)

Pomôcky:
VAS

oznámila
úradom

problém
(hov.)

3. časť
tajničky

poopadával

rozum
sála v
Apadane

plot

krutovládca

stráca
presypoval

bývalý
slovenský
futbalista

vzduch
(angl.)
mesto v
Zaire

nie veľké

echo na
niečo

zakaľuje
neodborník

prezent

štát v Ázii

zvratné
zámeno

predložka

vytýčený
smer

delete
(skr.)

EČV
Tvrdošín

oblečie
(kniž.)
Združenie
miest
a obcí
Slovenska
župa v
Maďarsku

nech
(čes.)

mesto v
Turecku

popevok

MPZ Rumunsko

2. časť
tajničky

venezuel.
štát

komu
patriaci

chyť

existovalo

zn.
kilobitu

lebo
(básn.)

myšiak

statampér

opojilo
alkoholom

predložka

rituál

črevné
ochorenie

kód and.
pessety

klobúk
(maď.)

Šamašova
manželka

druh
polopice

nekonaj

domáce
meno
Olympie

škandin.
boh

klavír
(skr.)

ovial
(expr.)

vpíjala
horské
jazero

obdobie
cez rok

exmetropola
Barmy

žrď na
voze
rázovitý
región

brazílsky
spisovateľ

Európsky
pohár
severské
mužské
meno

stavia z
tehiel

chem. zn.
argónu

poloostrov
na Ukrajine

Okresná
volebná
komisia
(skr.)

inam

Pomôcky:
LARA,
UVIRA

zn. kvality
múky

lepidlo

výrobca
obuvi
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