Misijný jarmok – Priložme ruku k dielu!
Každoročne sa vo všetkých kostoloch slávi Misijná nedeľa. Tento rok sme ju slávili 24.
októbra. Je to najväčšia a najstaršia akcia solidarity na celom svete. Mottom tohtoročnej
Misijnej nedele, ktorá pozýva všetkých, aby sa navzájom učili vzájomne zdieľať bohatstvo
viery bolo:

„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4, 20)

Viac ako miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do podpory chudobných.
Tak ako sa Cirkev rozhodla pomáhať chudobným, tak sa rozhodla pomáhať aj naša
škola. Chceli sme prispieť svojou aktivitou a podeliť sa s tým čo máme s tými, ktorí to
potrebujú viac. Zorganizovali sme Misijný jarmok, ktorého cieľom bolo vyzbierať čo najviac
finančných prostriedkov na konkrétne misijné dielo. Pôvodne sme ho mali zrealizovať už
minulý školský rok, no pandemická situácia nám neumožnila zhromažďovať sa. Každopádne,
tento rok nám to bolo umožnené a od 25. októbra do 5. novembra 2021 mali naši žiaci a žiačky
možnosť zakúpiť si výrobky, ktoré zhotovili učitelia alebo samotní žiaci a priniesli ako dar na
Misijný jarmok. Okrem výrobkov kolegyne pripravili motivačný plagát a letáky, ktoré boli
umiestnené na stránke školy a v budove školy. Žiaci na anglickom jazyku vytvorili projekty, na
ktorých prekladali výroky Matky Terezy a svätého otca Františka z angličtiny do slovenčiny.
Ich slová nás nabádajú k láske, pokore a milosrdenstvu k našim blížnym.

Počas Misijného jarmoku sme z predaja výrobkov získali 300 €, ktoré sme poslali na
účet misionárke Eve Krajčovičovej. Vybrali sme si misionárku, ktorá pochádza z malej dediny
pri Nitre. Prvýkrát sa dostala na misie ako misijná dobrovoľníčka cez saleziánov. Pracovala
necelých šesť rokov na Sibíri, v meste Jakutsk na severo-východe Ruska. Neskôr sa dostala do
Kazachstanu, kde pôsobí doteraz. Pracuje v meste Atyrau (západný Kazachstan) a je
zodpovedná za Charitu celej administratúry. Nedávno otvorili v dvoch mestách projekt

„Pomoc rodičom detí s Dawnovým syndrómom“.

Plánujú aj ďalšie, ale momentálna

situácia to neumožňuje. Aj finančne je projekt dosť náročný. V Kazachstane, okrem organizácie
Caritas, ľudia s dawnovým syndrómom nemajú žiadnu možnosť „normálneho“ vývoja a života
v spoločnosti. Do centra v meste Atyrau k nim pravidelne prichádza okolo štyridsať detí vo
veku 0 – 13 rokov. Chceli by sa venovať aj mládeži, a pripravovať ju do praktického života
v spoločnosti, aby sa vedeli postarať sami o seba a neboli veľmi naviazaní na iných. Majú
v pláne otvoriť pre nich rôzne kurzy, ako napr. krajčírsky kurz, kurz pečenia, cukrárstva a iné.
Veľmi dúfa, že s Božou pomocou sa im to podarí uskutočniť a budú môcť pomáhať zaradiť sa
do života nielen deťom, ale aj mladým ľuďom s obmedzenými možnosťami.
Sme veľmi radi, že aspoň takouto malou troškou môžeme pomôcť, aby sme sa nepýtali,
prečo Boh nič nerobí a prizerá sa utrpeniu najmenších, lebo on už niečo urobil... Stvoril nás.
(PhDr. Darina Tomko-Králová)

