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Drahí čitatelia,
už rok prežívame
čas pandémie vo
svete. Život na
misiách v Bolívii
je však odlišný
od toho,
čo prežívate
na Slovensku.
Nové číslo
časopisu nebude
hovoriť o korone,
ale o všetkom,
čo sa nám
s Božou pomocou
a Vašich
modlitieb
podarilo aj
napriek pandémii
realizovať.
Ján Piatak,
misionár

PO PRVEJ VLNE
Viacerí z Vás mi položili otázku, ako sme fungovali po skončení
prvej vlny pandémie v Bolívii.

Prvou akciou bola svätá omša
pre mentálne pos�hnuté de�,
ich rodičov a zamestnancov
vzdelávacieho centra Ilsa
Rodriguez Menacho, pri
príležitos� dňa začlenenia
všetkých ľudí do spoločnos�.
Birmovanci pripravili
darčeky a program s piesňami
a ukazovačkami, starší
predniesli žartovné básne,
rodičia pripravili pohostenie pre
všetkých. Počas programu bolo
cí�ť ako sa každý uvoľnil a tešil
z reálneho spoločenstva.
Veterné počasie sme
na farskom dvore využili na

púšťanie šarkanov. Papagáje
a tukany sa počas toho schovali
a vrá�li sa, až keď papieroví
predátori uviazli na streche.
V komunite Surucusi de�
prijali prvé sväté prijímanie.
Polovica z nich sa rozhodla pre
službu miništrantov.
Birmovanci v El Puente
vyvrcholili svoju prípravu
písomnou i ústnou skúškou pred
birmovaním. Prvý krát sme pri
príprave použili aj biblie z edície
Youcat a boli sme veľmi spokojní.
Je to biblia, v ktorej sú zo
všetkých kníh starého a nového
zákona vybrané niektoré dôležité

kapitoly. Každý týždeň dostávali
birmovanci úlohu písomne
vypracovať desať otázok z jednej
knihy. Okrem svätej omše
ktorá bola pre nich dvakrát
do týždňa sa zúčastňovali aj
na katechézach, ktoré viedli
kateché� raz do týždňa. Vďaka
Bohu, že sme napriek začínajúcej
sa druhej vlne mohli sláviť aj
sviatosť birmovania.
Miništran� z El Puente, Yotaú
a Brecha mali futbalový turnaj,
po ktorom si prevzali trofej,
medaily a všetci si pochutnali na
dobrom obede. V komunite El
Kaimbe si už tradične tancami
�nku�nku uc�li dieťa Ježiša.
Potom bola svätá omša.
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Na ďalší týždeň ma znova
milo prekvapili. Po štúdiu Biblie
mi povedali, že ešte chcú na
chvíľu ostať a mať poradu. Keď
sa po skoro pol hodine znova

deviatnik hľadania prístrešia
v každej komunite, modlili sa ho
oni tam, kde som ja nemohol
prísť. Ľudia im otvárali dvere
a oni sa chodili každý večer
modliť do iného domu.
De� v komunite Monte Sinai
prijali prvé prijímanie. Je tu
zvykom vždy ozdobiť miestnosť
balónmi. Keďže to bolo ešte
počas Vianoc, prvý krát som
mal možnosť vidieť aj vianočný
stromček z balónov.

V komunite Núcleo 50
mávame raz do týždňa štúdium
Biblie formou lec�o divina. Raz
bolo čítanie aj o poslednom
súde. Po skončení sme mali
ešte upratovanie kostola
a jeho okolia. Chlapcom sa
veľmi nechcelo. Pod stromami
hľadali miesto, kde sa skryť
pred nemilosrdným slnkom.
Dievčatá ich trochu zo žartu, ale
aj vážne napomínali slovami:
„Teraz sme dočítali čítanie
o poslednom súde a vy sedíte
a nepomáhate!“ Keď som šiel
o chvíľu okolo, Kevin už mačetou
klčoval okolie kostola a vraví mi:
„Ja chcem byť �ež po Ježišovej
pravici, keď príde“.

otvorili dvere, na papieri mi
predstavili pravidlá miništrantov,
ktoré chcú dodržiavať. Ako
najdôležitejšie bolo, že chcú
chodiť včas do kostola, pripraviť
všetko na svätú omšu a modliť
sa pred omšou ruženec.
Nedeľné evanjelium vedia
zahrať aj ako scénku, preto ich
brávam aj do iných komunít, aby
si ľudia aj touto formou lepšie
zapamätali evanjelium. Vidieť,
ako táto skupina mladých ras�e
a pomaly nadobúda autoritu aj
u členov komunity.
Keďže som sa pred
Vianocami nemohol modliť

Vo vianočnom čase som
navš�vil všetky komunity, odslúžil
svätú omšu a deťom okrem
sladkos� dal aj rôzne modlitby,
kalendáre a obrázky svätých.
Na sviatok Troch kráľov sme
slávnostne otvorili novú obytnú
čast v El Puente. Volá sa Los
reyes, čo znamená „králi“. Jeden
z dôvodov, prečo si vybrali tento
názov je aj ten, že viacerí ľudia,
ktorí tam bývajú majú priezvisko
Reyes (Králi). No nebol to jediný

dôvod. Tak, ako traja králi, aj
oni sa chcú klaňať jedinému a
pravému Bohu. V preds�hu urobili
prístrešok a dali vyrezať troch
kráľov aj s darmi. Po slávnostnej
svätej omši sme mali procesiu
a požehnávali nové územie, kde
bol doteraz len prales.
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Január bol už tradične
upršaný. Aj napriek tomu sme
v jeho druhej polovici dvakrát
usporiadali „mingu“, teda
spoločnú brigádu pre farnosť.
Prišlo asi tridsaťpäť ľudí. Muži
kosili trávu a mačetami osekávali
stromy, ženy umývali kostol a pre
všetkých varili chutný obed.

Koncom mesiaca bola
odpustová slávnosť, na ktorú
som tento rok pozval rodáka
zo Slovenska, verbistu Ondreja
Peštu, ktorý aktuálne pôsobí
v Santa Rosa v Čikitánii. Nakoľko
bola akurát nedeľa Božieho
slova, priblížil veriacim cez
Máriine poslanie aj vyslanie
každého z nás, ako apoštola
Božieho slova. Po skončení
sa napriek mrholeniu
konala procesia so
sochou Panny Márie
a veľkou Bibliou.

Na každom rohu námes�a
sme čítali zamyslenie z iného
evanjelia a modlili sa za
potreby všetkých, osobitne
chorých a lekárov.
O týždeň nato otec
biskup António
pobirmoval dvadsať
mladých a dvoch
dospelých.
Vo februári sme
rozbehli v komunite
Nucleo 53 nový
detský zbor
a prípravu na prvé
sväté prijímanie.
Zdá sa byť reálne,
že tu časom vznikne aj
skupina hudobníkov, nakoľko
sa deťom budú môcť
venovať skúsení učitelia.
Napriek tomu, že druhá vlna
pandémie sa rozmáha aj tu,
zatiaľ je všetko otvorené.
Nedávno mi pri dverách
zazvonil zverolekár so
zdravotnými sestrami. Pýtal
sa ma, či sa cí�m dobre, či
nemám teploty a problém
s dýchaním.
Odpovedal
som, že
všetko je
v poriadku.
Aj tak sa
ma opýtal,
či som
ochotný

ako prevenciu vypiť Ivermek�n.
Trochu som sa pousmial,
keďže som pochopil prečo
ma navš�vil zverolekár. Liek je
to�ž pre zverolekárov známy už
tridsať rokov.

Zdravotná sestra mi
striekačkou dala dávku
do malého pohára a lekár
s úsmevom povedal:
„A do dna!“ Misionárovi
Milošovi, Slovákovi
v Bolívii, práve Ivermek�n
pomohol dostať sa dosť
rýchlo z ochorenia Covid19. Vakcíny do pralesa
ešte nedošli.

Osobitne počas pandémie
navštevujem chorých v domoch
i v nemocnici, spovedám ich
a vysluhujem sviatosť pomazania
chorých. Veď Ježiš si pre nás
nechce prísť ako zlodej, ale ako
ženích pre nevestu.
V pôstnom období
navštevujeme postupne

všetky obytné čas� a komunity
a modlíme sa krížovú cestu.
Som šťastný, že aj tento rok
môžem požehnať množstvo rodín
a domov. Do modlitby sa zapájajú
aj de� zo školy, ktoré majú
vyučovanie až poobede.
Ako viete, dva roky som
spravoval dve farnos�: El Puente
a Yotaú. Koncom februára
pastoráciu vo farnos� Yotaú
prevzal duchovný otec Luis
Vasquéz. Pre mňa to znamená, že
môžem za�ahnuť viac na hlbinu,
viackrát navš�viť komunity, ktoré
sú mi zverené a vďaka tomu
intenzívnejšie pracovať.
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ČO STE PODPORILI?
Okrem vyššie spomenutej
pastorácie Vám chcem
predstaviť aj práce, ktoré
sme realizovali v ostatných
mesiacoch a �ež, na čo boli
použité finančné prostriedky,
ktoré ste poslali na misie
od posledného vyúčtovania,
ktoré bolo zverejnené
pred rokom.

Ako z predošlého čísla
časopisu viete, počas prvej
vlny pandémie sme piekli
chlieb a distribuovali ho pre
najchudobnejších. Po stretnu�
farskej rady sme sa rozhodli, že
chceme urobiť farskú kuchyňu,
kde by sme aj naďalej mohli
pokračovať v pečení chleba.
No nielen to. Chceme mať
priestor, ktorý bude slúžiť

všetkým, osobitne skupinám
vo farnos�. Napríklad ženy zo
spoločenstva Srdca Ježišovho
budú môcť pripraviť masako
(tradičné jedlo z banánov
a mäsa) a ponúknuť ho
veriacim po svätej omši.
Vyzbierané peniaze
môžeme dať rodine chorého
človeka, alebo chudobným.

Prvoprijímajúce de� môžu
pomáhať pri príprave chleba
a jeho distribúcii. Birmovanci,
či spoločenstvo rodín môžu mať
duchovnú obnovu, či oslavu
spojenú s pohostením...
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Preto sme začali opravovať
staršiu budovu, ktorá bola pôvodne
vyhradená na konanie katechéz
no už dlhšie sa nepoužíva, keďže
je v zlom stave. Veľa síl nás stálo
vyhnať asi sto netopierov a vynosiť
všetok odpad. Museli sme odkryť
aj časť strechy, zalátať diery na
streche a múroch, aby sa netopiere
nevrá�li. Potom nainštalovať vodu,
postaviť oporné múry na kuchynský
drez, stoly na prípravu pokrmov
a postaviť múry na sklad.
Nasledovala úprava okien,
kachličkovanie, osadenie dverí
a vymaľovanie. Neskôr, ak budú
peniaze kúpime zariadenie vo
forme pece, rúry na pečenie,
chladničky, stroja na miesenie
cesta, skríň, stolov a stoličiek.

Vrámci farnos� El Puente
som napísal projekt na
Papežské misijné diela na
stavbu prístrešku a biblického
parku, ktoré budú slúžiť
hlavne na biblické stretnu�a
a katechézy. Časť projektu
dostala podporu, takže sme
získali peniaze na tre�nu
stavby. Druhá tre�na peňazí je
od Vás zo Slovenska. O tre�u
časť som poprosil veriacich
v El Puente.
Vo farnos� projekt podporili
rodičia prvoprijímajúcich de�
a birmovanci. Každý z nich prispel
sumou na kúpu 50 kg cementu.
Viaceré rodiny z farnos� venovali
finančnú hotovosť. Podnikatelia
zasa prispeli darmi do tomboly.
Každý mesiac z nej pribudne
výťažok na kúpu materiálu. Preto
sme sa pus�li do stavby.

V komunite Núcleo 50 sme
pokračovali v prácach na misijnej
stanici, ktorá sa nachádza na
okraji komunity. Osadila sa
nová vstupná brána, urobila sa
kúpelňa, kuchynka, zariadila
sa jednoduchá izba, kde môžu
misionári prespať a sklad na
náradie. Je to východiskový bod
pre návštevu ďalších komunít.
Z druhej strany je prales,
divočina. Neodbytné opice tu
neustále okupujú farskú záhradu
plnú ovocných stromov.

Ako prvé sme pripravili
terén. Nanosili sme značné
množstvo kameňa a zeme,
aby bola terasa vyvýšená.
Našli sme pilčíkov, ktorí v lese
zrezali stromy a doviezli kúpené
drevo do farnosti. Drevo sa
sušilo a hobľovalo. Murári
zatiaľ urobili podlahu, ktorá
bude podkladom pre kachličky.
Osadili sme tiež nosné stĺpy
a staviame strechu.
Po dokončení prístrešku
sa chceme pus�ť do stavby
biblického parku. Svätý Otec
Fran�šek nás pozýva, aby sme
hľadali nové formy evanjelizácie.
Preto by sme chceli postaviť
niekoľko výjavov zo Starého
zákona, ktoré mali naplnenie
v Novom zákone. Napríklad tri
dni Jonáša v bruchu veľryby
a Ježiš v hrobe.

Najväčšou inves�ciou bola
kúpa automobilu Mitsubishi
Triton, ktoré bude slúžiť na
prácu. Tu, v regióne, kde značnú
časť tvorí prales, je to druhé
najbežnejšie auto, hneď po
Toyote Hilux, ktorá je však
značne drahšia. Veriacim vo
farnos� som povedal, že je to
príspevok od �sícov dobrodincov
zo Slovenska, ktorí počas pia�ch
rokov prispievali na misie.
Počas celého obdobia som časť
všetkých príspevkov zo Slovenska
odkladal s úmyslom kúpy auta.
Sú tam teda peniaze, ktoré ste
posielali na misijný účet: od
dobrodincov z Katolíckych novín;
od veriacich, ktorí prispeli počas
mojej dovolenky na Slovensku
v roku 2019 a predovšetkým
veľkou pomocou boli peniaze,
ktoré poslali Pápežské misijné
diela na Slovensku. Polovica
z týchto nich išla na auto.
Auto je pre misionára priam
neodmysliteľná vec. Mám rád
jazdu na koni a viem, ako chodili
misionári na začiatku. Ale dnes
mi jazda autom pomáha za
jeden deň navš�viť aj päť-šesť
komunít a doviezť im veľa vecí,
ktoré potrebujú, a rovnako aj
odviezť ľudí. Posledný rok to
bolo so starým autom trápenie.
Síce som sa veľa priučil ako
opravovať auto, ale ak viete,
že na vás niekto čaká a počas
cesty sa trikrát pokazí auto,
je to nepríjemné. Preto Vám
drahí dobrodinci zo Slovenska
ďakujem za túto pomoc.

Hneď po kúpe som na
auto nainštaloval pevné
železné nárazníky, ťažné
zariadenie a na otvorenú
časť ochranu pre materiál
a ľudí, aby sa neprevrá�li.
Už v prvých dňoch dostalo
zaťažkávaciu skúšku, keď
sa vydalo do pralesa na
bahnité cesty a na nákup
cementu. Budem sa
snažiť, aby auto slúžilo
čo najviac na šírenie
ohlasovania evanjelia a na pomoc
blížnym vo všetkých formách.

Okrem uvedených veľkých
položiek boli finančné prostriedky
využité na pomoc chudobným
a chorým ľuďom. Ďalej to bol
nákup Biblií, kníh pre katechétov,
de� a mládež, kancelárskych
potrieb, pracovného náradia,
darčekov pre de� na Vianoce,
odmien pre súťažiacich
a katechétov, liturgických kníh,
lekcionárov do komunít, sviec
do kostola a kňazských štól.
K tomu treba ešte prirátať údržbu
auta, výmenu oleja a filtrov; kúpu
stromčekov a rastlín do záhrady,
zdravotnícke pomôcky pre
chorých, rúška, gel na dezinfekciu
a testy na covid-19.

Dary od 24. marca 2020
do 25. februára 2021:
Bra�slava
400,Bystrany
355,Dolný Kubín
420,Hincovce
215,Hrboltová
300,Humenne
100,Kat.noviny (dobrodinci) 240,Kežmarok
250,Matejovce pri Poprade 365,Olcnava
1250,Oravská Polhora
5215,Oravská Poruba
200,Poprad
325,Spišká Belá
100,1885,Spišká Nová Ves
260,Spišská Teplica
200,Spišské Vlachy
380,Stará Lesná
100,Svinia
400,Trnava
50,Trsťany
62,Važec
2089,Veľká Lomnica
890,Ostatní
Prijmy spolu: 16.051,- €
Výdaje spolu: 19.486,- €
Ďakujeme!
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Popolec
Obdobie pôstu sme v Bolívii toho roku začali upršanou popolcovou stredou.
Nakoľko sa pre neutíchajúci dážď nedalo navštíviť komunity v pralese,
otec biskup mi to umožnil aj v ostatné dni v týždni.
Prečo je pre mňa posypanie
popolom dôležité? Aký odkaz mi
zanecháva tento obrad?
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Ako prvé mi napadne, že
popol znamená smrť. „Prach
si a na prach sa obrá�š." Tohto
roku vyšiel čas popolcovej
stredy krátko po štrnástom
februári, keď ľudia na celom
svete vyjadrovali svojim blízkym,
akí sú im drahí. Popolec na čele
milovanej osoby, ktorá sedí
vedľa mňa v lavici v kostole však
znamená aj to, že jedného dňa
tu nebude. A ja ako kresťan
nechcem ostať len pri slovách:
„Nikdy na teba nezabudnem“.
Každodennými skutkami
lásky k blížnym a vzájomným
odpúšťaním môžem docieliť, že
viac kvetov bude u nás doma
na stole už teraz, ako potom vo
váze na cintoríne.

Druhý symbol popola je
v pokání, ktoré ma približuje
k Bohu. V pokání, ktoré
znamená spáliť mosty, ktoré
ma spájali zo zlom, ukázať, že
sa nechcem vrá�ť k tomu, čo
ma odvádzalo od Boha. Ide
o hriechy, ale aj o veci ktoré
ma „prerástli“, dal som im väčší
význam, aký by mali mať.

Popol je následne hnojivom,
ktorý robí zem úrodnejšou.
Na novom políčku sa zvyčajne
nechajú len veľké stromy, ktoré
�eňom a ovocím dávajú útočište
a posilu po tvrdej práci. Kniha
Ester hovorí, ako si Mardochej
roztrhol odev, obliekol sa do
vrecoviny a na hlavu si nasypal
popol. Podobne kráľovná Ester so

Keď si domorodí
obyvatelia
pripravujú časť
pralesa na zem,
ktorá im má
priniesť úrodu,
najskôr vyklčujú
všetok nepotrebný
porast, dajú ho
na kopu a spália.

svojimi služobníčkami „klčovala
a pálila pole, aby dalo novú
úrodu“, keď nechala kráľovský
štýl života a tri dni a noci sa
pos�la. Obraz toho, že na poliach
sa ponechajú stromy, ktoré
prinášajú úžitok môže byť pre
mňa symbolom, že poďakujem
Bohu za to, čo dobré už vykonal
v mojom živote a že na tom

duchovné prepojenie. Ak sa
chcete umyť v ich sprchovacom
kúte, ktorý tvoria poukladané
dosky z troch strán, podajú
vám čierne mydlo zabalené
v palmovom liste. Nečakajte
vôňu. Je to skôr zápach, ale
mydlo mi pomohlo viackrát pri
alergiách a ako odpudzovač
bĺch. Do hovädzieho tuku sa
pridá popol a vyformuje sa na
malé mydlá. Popolom sa čistia
aj pripálené hrnce. Potom sa
pekne lesknú. V minulosti sa
popol dával aj na rany. Dnes
môžete vidieť, ako sa ranený
pes vyváľa v popole, ktorý mu
zmierňuje bolesti.

chcem stavať ďalej. Dalo by sa
to vyjadriť aj slovami svätého
Fran�ška z Assisi: „Pre život
potrebujem málo vecí. A čo
potrebujem, potrebujem málo.“
Hľadiac na jednoduché
zariadenie domu domorodých
obyvateľov si často vravím, že
ich pandémia neprekvapila.
Majú ozaj len to najdôležitejšie
a určite sa vo veľkom nehrnú na

nákupy do obchodov. Veľakrát
domy, ktoré mali v mestečkách,
nechávajú prázdne a odchádzajú
ešte hlbšie do pralesa, kde by
ste pri pohľade na ich obydlie
veľakrát povedali, že to nie je
dom na bývanie, ale prístrešok
pre Robinzona.
V ich primitívnom spôsobe
života môžeme nájsť ďalšie
uplatnenie popola a pre nás

Popolec môže byť pre
mňa symbolom lieku
a očisty, ktorá sa mi nemusí
páčiť, a nemusí byť len
príjemná. Nie každý liek
je sladký, ale prijímam ho
s vedomím, že mi pomôže.
Posypanie popolom môže
byť pre mňa aj stretnu�e
s Ježišom, ktorý mi vymýva
rany a podáva mi mydlo.
Prajem Vám požehnaný čas
pôstu a radosť z možnos�
pristúpiť k lekárovi lekárov.
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stra�la. Východisko som hľadala
v nájdení si práce. Zarobené
peniaze však šli znova na drogy
a neskôr som úplne stra�la
kontrolu nad sebou. Otehotnela
som a porodila dcéru, ktorá však
bola skoro všetok čas s mojou
mamou a sestrou. Ja som zháňala
veci, ktoré by som mohla vymeniť
za drogy a žila s otcom mojej
dcéry. Na drogách sme boli obaja.

Svedectvo Eriky

Jedného dňa mi mama dala
ruženec. Povedala, že sa za mňa
každý deň modlí, ale že je čas,
aby som sa aj ja začala modliť.
Zvláštne je, že som po ruženci
začala siahať po uži� drog.
Držala som ho v ruke, plakala
a opakovala, že nechcem žiť
taký život. Vedela som však, že

Možeš sa predstaviť
a povedať, ako si sa dostala
k drogám?
Volám sa Erika Odaleia Pontes
Pantoja, mám štyridsaťjeden
rokov a pochádzam z katolíckej
rodiny. K drogám som sa dostala
cez muža, do ktorého som sa
zaľúbila. Začalo to marihuanou,
neskôr prišiel kokaín a zoznam sa
stále rozširoval. Najskôr som si
myslela, že budem mať nad tým
kontrolu, lebo sme v tom čase
mali už tri de�. No nestalo sa tak.
Keď som bola závislá na drogách
pätnásť rokov, boli mi odňaté
de�. Bol to veľmi ťažký čas, zrazu
som si uvedomila, že som veľa

sa nedokážem kontrolovať. Raz
som sa prestala ľutovať a začala
sa modliť. Neviem, odkiaľ som
nabrala silu, ale povedala som
Bohu: „Bože, dosť bolo takého
života. Nechcem taký život. Ak
sa ja nedokážem ovládať, dávam
sa úplne do tvojich rúk, úplne sa

V apoštolskom vikariáte
Nuflo de Chavez, kde
pôsobím, máme aj dom,
kde dobrovoľne žijú ľudia
túžiaci zriecť sa závislos�
na drogách. Je to niečo
ako Cenacolo, ktoré viacerí
poznáte z Medugorje.
Prinášam Vám rozhovor
s manželským párom Erikou
a Markom. Obaja pochádzajú
z Brazílie a v Bolívii sú už rok
zodpovední za dom komunity
Fazenda da esperanca
v El For�n. Verím, že Vás ich
silné svedectvá povzbudia
rovnako ako mňa.
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� odovzdávam." Zobrala som si
tašku s osobnými dokumentmi
a odišla od muža. V hlave som
mala myšlienku: „Musíš odísť
a neobzerať sa späť.“
Stála som na autobusovej
zastávke, a pýtala sa: „Čo
ďalej?“ Zrazu som počula hlas:
„Nastúp na autobus a choď
ku kamarátke“. Vtedy som sa
rozplakala od doja�a, že nie
som opustená, ale Boh sa mi
prihovára. Myslím, že to bola
moja prvá ozajstná konkrétna
skúsenosť s Bohom.
Kamarátka ma prijala k sebe
domov a poradila mi, aby som
obvolala rodinu, počnúc mamou

a povedala im, že končím
život s drogami a chcem začať
nový život. Pocí�la som veľkú
podporu od mojej mamy, čo ma
upokojilo. Keď som si volala so
sestrou, opýtala sa ma, či chcem
ísť do Fazenda da esperanca.
Akosi spontánne zo mňa
vyhŕklo: „Áno, chcem!“

Život v spoločenstve ďalších
závislých, pretože sa tak môžem
cvičiť v trpezlivos� a pokore.
Potom z tejto malej komunity
musím odísť a zaradiť sa do života
v meste, kde naďalej existujú
všetky nástrahy ako počas života
pred premenou. Svet sa nezmení.
Musím sa zmeniť ja.

Potom to šlo rýchlo. Dva
týždne trvalo testovanie pred
vstupom do komunity. Keď
som stála pred bránou ženskej
komunity Fazenda de esperanza
v Manau, obnovila som si svoje
„áno“ Bohu a povedala, že to
myslím vážne. Nechcem robiť nič,
čo nechce Boh a robiť všetko, čo
on odo mňa chce.

Ako sa � podarilo naplniť
tento cieľ?
Počas roka som písala každý
týždeň rodine list, v ktorom som
opisovala čo prežívam. Rodina
ma mohla prísť aj navš�viť.
Uvedomila som si, že vďaka
tomu uzdravenie a zmenu
prežívam nielen ja, ale aj moji
najbližší. Moja rodina spolu
s inými predávala v meste
výrobky, ktoré sme urobili v dielni
a hovorili ľuďom, že peniaze sú
na podporu nášho centra. Bola to
vždy príležitosť vydať svedectvo
o možnej zmene života. Ja, spolu
s inými, ktorí sme boli v procese
premeny, sme za�aľ svedectvo
ľuďom vonku nedávali. Dávali ho
rodičia, aby sa informácia dostala
k ďalším, ktorí ju potrebujú počuť.

Do komunity som vstúpila
v roku 2016 spolu s ďalšími
dvadsia�mi siedmymi ženami.
Každý záujemca o zmenu
strávi v komunite rok. Život
v komunite je založený na
troch pilieroch: duchovný
život, práca a spoločenstvo.
Duchovný život, pretože bez
Boha nič nedokážem. Ráno
začíname spoločnou modlitbou
ruženca. Denne máme
meditáciu k úryvku evanjelia.
Vo štvrtky býva celodenná
poklona Oltárnej sviatos�.
Každú hodinu prichádza iná
dvojica na modlitbu. Večer
slávime svätú omšu.
Práca, pretože potrebujem
znova vstúpiť do pracovných
návykov, aby som sa vedela
postarať o dom
a rodinu. Muži
pracujú viac na
poliach, ženy
v záhrade a
v dielni, kde
vyrábajú ružence,
náramky, ozdoby,
zástery, sandále,
maľujú obrazy.
Práce sa menia
v týždňovom cykle.

Rodičia počas návštevy vo
Fazenda da esperanca boli účastní
�ež na svätej omši a duchovnom
programe. To bola veľká pomoc
v tom, aby sme mohli žiť duchovne
aj doma, keď sa vrá�m. Aby
život v komunite premeny nebol
odtrhnutý od bežného stereotypu
rodiny. Takto sa postupne docieli
premena celej rodiny, nielen
jedného člena. Inak by som po
návrate zažila šok a vrá�la sa do
starých koľají. Tí, ktorí sa vrá�li
domov a ich najbližší pili, fajčili
a drogovali sa po krátkom čase
vrá�li do starého stereotypu.
Je jasné, že po návrate
nemôžem ísť opäť na miesta,
kde som chodievala predtým.
Že nemôžem byť opäť v par�i so
starými kamarátmi, ktorí žijú ako
predtým. Samozrejme, môžem
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sa s nimi rozprávať o rôznym
veciach, ale naše cesty sa musia
rozísť, ak sa oni rozhodnú ďalej
užívať drogy. Takto môžem dať
mojej kamarátke svedectvo, že aj
ona sa môže zmeniť.
Zmena v komunite nie je
ľahká. Niektorí vydržia týždeň
a odídu, iní mesiac. Je veľmi
málo osôb, ktoré skutočne
vydržia celý ročný cyklus
premeny. Po pol roku v komunite
má každý právo na návštevu
mesta. Tá sa však veľakrát skončí
opätovným pádom, z ktorého
vstať je ťažšie. Ak sa však osoba
rozhodne vrá�ť, začína celý
cyklus premeny odznova, teda
rok sa počíta nanovo.
Aké to bolo, keď si šla
domov „na prázdniny“ po
polroku?
Bolo to zvláštne. Na noc ma
mama zamykala v izbe. Nebola
presvedčená, že som
už slobodná a znova nepadnem.
Moja dcéra mala v tom čase 9
rokov. Moju sestru volala mama
a švagra volala otec. Oni sa to�ž
celý čas o ňu starali. Bolo mi
ťažko, ale vravela si, že ja som za
to zodpovedná a ja potrebujem
ďalej na sebe pracovať ďalší
polrok, aby sa mohli veci meniť.
Po roku som vnímala zmenu.
Moja sestra a brat mi vyjadrili
svoju dôveru.
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S mamou to ešte istý čas
trvalo. Keď som bola navš�viť
tetu, najskôr ma pochválila
a povedala, že moje svedectvo
je silné. Ale keď prišiel večer,
kúpila pivo a vraví mi: „Ale
je dnes horúco. Ja viem, že
ty už nedroguješ, ale pivo si
môžeš dať so mnou, že? Jedno
� nemôže uškodiť.“ Vtedy bol
čas vydať svedectvo, a tak som
jej povedala, že ona si môže
pokojne dať. Ale ja nechcem.
Ťažko som sa dostala zo
závislos� a nechcem stáť znova
na prahu ďalšieho pádu.

Teraz žiješ spolu s Markom
v Bolívii a ste zodpovední za dom
premeny Fazenda da esperanza
v El For�n. Ako sa to celé udialo?
Marka som poznala z videnia.
On bol vo Fazenda da esperanza
pre mužov. Nepoznali sme sa
však osobne. Po návrate domov
sme sa spoznávali a keď sa vrá�l
z misijnej školy v Afrike cirkevne
sme sa zosobášili. Obaja sme
pracovali. Ja v škole s deťmi,
Marko v strážnej službe. Mali
sme však túžbu urobiť niečo viac
pre ľudí, ktorí sa chcú dostať
z drogovej závislos�.

Mesiac a pol po tom, ako
som sa defini�vne vrá�la
z Fazenda da esperanza, sme
zis�li, že mama má rakovinu.
Stav sa jej rapídne zhoršoval.
Karta sa obrá�la a bola som to
ja, kto sa musel starať o mamu
dvadsaťštyri hodín denne. Boli
to štyri mesiace počas ktorých
som spoznala hĺbku jej lásky.
Mala som štyri mesiace, aby
som jej ukázala, ako ju mám
rada. V ostatné dni mi často
opakovala: „Som taká šťastná,
že tvoj život sa zmenil, že si nový
človek“. Ja som odve�la, že to
je vďaka jej modlitbe. Ona sa
zamyslela a povedala: „Áno,
veľa nocí som strávila v modlitbe
za teba. Aj som si zúfala,
či Boh počuje moje modlitby“.
„Mama, už nemusíš
pochybovať,“ hovorím jej,
„som tu s tebou.“

Rok sme pracovali v centre
pomoci, ktoré je v meste
a podáva prvotné informácie
záujemcom o vstup do komunity.
Umožňovali sme kontakt rodinám
s členmi komunity a hovorili im,
ako im môžu pomôcť. Vnímali
sme, že nám to nestačí a že
chceme žiť naďalej v komunite.
Po čase prišla ponuka ísť do
Bolívie. Dostali sme k dispozícii
starší dom, ktorý bolo nutné
opraviť, aby sme mohli prijať
prvých záujemcov a ponúknuť
možnosť premeny aj tu.
Chcela by si dať nejaký odkaz
pre čitateľov na Slovensku?
Áno. Prosím vás o modlitby.
O modlitby za nás i za všetkých,
ktorí sú a budú nám zverení do
starostlivos�. Aby sme si denne
uvedomovali, že Boh dopus�,
ale neopus�.

MARKOV NOVÝ

ZAČIATOK
Volám sa Marcos Pantoja
Sacramento mám štyridsaťšesť
rokov a bol som závislý
na drogách dvadsaťtri rokov.
Začal som s marihuanou
v škole, keď som mal pätnásť
rokov. Pochádzam z katolíckej
rodiny. Môj otec je vojak,
mama učiteľka. Ja som
najmladší zo šies�ch de�.

Najskôr to bola túžba
skúsiť, lebo to bolo zakázané.
Povedal som si: „a prečo

nemôžem?“ Otec žil pre prácu,
no mal problémy s alkoholom.
Mama nás viedla do kostola
i mo�vovala k štúdiu. Pred
vstupom na základnú vojenskú
službu, ktorá trvala skoro tri
roky som začal s kokaínom.
Tam som nadobudol veľa
kontaktov a prístup k drogám sa
zjednodušil. Po vojenčine som
pracoval v strážnej službe.

Do drogového gangu som sa
dostal cez znalos� zbraní, ktoré

ma fascinovali. Bol som v novom
svete, kde som už nemusel
kupovať drogy. Mal som, koľko
som chcel. V tom čase som si
prvý krát uvedomil, že niečo nie
je v poriadku. Spoznal som čo je
to vojsť na územie iného gangu,
strieľať, utekať pred políciou
a skrývať sa ranený. Mal som
rôzne halucinácie, nemohol som
spať, stále som si myslel že ma
niekto prenasleduje, strácal som
pojem o realite. Nakoľko som už
nebol schopný pracovať, stra�l
som prístup k drogám a začal
kradnúť a predávať veci. Myslím,
že moja mama počas celých tých
rokov nespala. Stále ma čakala,
kedy sa vrá�m domov a v akom
stave. Niektorí ľudia hovoria, že
ich rodina nemá rada, ale u mňa
to tak nebolo. Stále ma mali radi
a zaujímali sa o mňa.
V roku 2013 som bol na tom
veľmi zle. Napísal som mame list,
že už ďalej nechcem takto žiť.
Chcem sa zmeniť, ale nedokážem
to, napriek tomu, že ona sa o mňa
stará s láskou. Ona mi na to
ponúkla navš�viť miesto, kde sú
ľudia, ktorí sa chcú zmeniť a sami
to nedokážu. Tým miestom bola
Fazenda da esperanca. Nie je to
klinika, ale komunita s terapiou,
kde sú všetci dobrovoľne
a rozvíjajú sa v troch oblas�ach.
Duchovnej, kde spoznám kým
som v Božích očiach. V oblas�
pracovnej, aby som si po dobre
vykonanej práci znova začal
veriť, a mal aj op�mizmus.
V oblas� spoločenstva, aby som
v kontaktoch s ľuďmi poznal
moju pravú tvár kým som, čo ma
dokáže rozhodiť a ako dokážem
riešiť konflikty.
Mne sa to najskôr nepodarilo.
Po roku som prišiel z komunity
domov a do dvoch týždňov
som bol znova na drogách. Bol
som so starými kamarátmi na
starých miestach. Po týždni na
kokaíne, bez jedla a spánku
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som si povedal: „Neuveriteľné.
Prešiel rok v komunite a ja som
tu nanovo. Celý ten čas som
vyhodil ako odpad“.
Čo si robil potom? Dostal si
možnosť vrá�ť sa do komunity?
Komunita nerobí problém,
každý sa môže vrá�ť do
komunity. Problém je hanba.
Vrá�ť sa tam a začať odznova
s vedomím, že som zlyhal, že
som neschopný. Toto je jediná
bariéra. Čo o mne povedia iní?
Že som nič? Ale Boh mi dal
milosť začať odznova.
Po polroku pobytu
v komunite mi bola poskytnutá
možnosť starať sa o chorých.
Následne v roku 2017 som bol tri
mesiace v misijnej škole s troma
misionármi v Amazónii
v Manaus, ktorá bola prípravou
pred misiou v Afrike v Capo
Verde. Moja práca bola
rozmanitá. Od umývania
záchodov, cez s�nanie stromov,
stavba domu, maľovanie,
kŕmenie zvierat, obrábanie

pôdy, cez hru s deťmi,
rozjímanie nad Božím slovom,
svedectvá pri svätej omši, až
po umývanie riadu a pomoc
chorým.
V Biblii je napísané:
„Žatva je veľká a robotníkov
málo“, teda hľadá sa
niekto, kto bude v slobode
robiť všetko potrebné, na
akomkoľvek mieste. Následne
som bol tri mesiace na misii
v Afrike. Po návrate z misie
sa rozvinul môj vzťah s Erikou
a chceli sme žiť pre komunitu
Fazenda da esperanca.
Duchovný otec nám povedal,
že je to veľký záväzok a nie
je to jednoduché. Prvá vec,
ktorú budeme musieť urobiť,
je nechať svoju prácu, dom,
všetko čo máme a odísť žiť na
neznáme miesto. Po druhé,
hoci budeme žiť v komunite
ako manželia, budeme musieť
robiť rozhodnutia spolu s našimi
nadriadenými, nie sami iba
pre nás dvoch. Výhoda je však
v tom, že vždy budeme spolu vo
všetkom. Ak zlyháme, zlyháme
spolu, ak sa nám bude dariť,
bude to úspech celej komunity
Fazenda da esperanca, ktorá
nám zverí dom na prijímanie

nových adeptov túžiacich
po zmene.
My s Erikou sme na to
odpovedali, že ideme do
toho a sme plne k dispozícii.
Rozhodli sme sa tak preto, lebo
veci tohto sveta už poznáme.
Stačilo nám. Už sa nechceme
točiť ako Izraeliti štyridsať
rokov na púšti. Ja som žil
dvadsťpäť rokov na drogách.
Stačilo! Chceme žiť s Bohom,
ktorý sa o nás stará a dáva nám
to, čo potrebujeme. Keď sme
prišli do Bolívie, nedoniesli
sme si ani jeden tanier. Ale
máme strechu nad hlavou,
jedlo, prácu a kaplnku v dome.
Postupne dom opravujeme,
aby sme mohli prijať viac
záujemcov. Boh sa o nás stará.
Čo je pre vás v Bolívii ťažké?
Bolívia je miesto, kde je ťažké
hovoriť o dodržiavaní pravidiel
v komunite, pretože tu sú mnohé
veci normálne. V tejto kultúre
je normálne brať kokaín, fajčiť
marihuanu, drogovať. Nie sú
tu limity. Človek chce pomôcť
ľuďom zbaviť sa závislos� na
alkohole, drogách, ale všetko
je tu akceptované, normálne.
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Jasné, že s Ježišom sa dá nájsť
spôsob na všetko, ale je to ťažké.

ľudí meniť, ale vydať svedectvo,
čo urobil Ježiš v mojom živote.

Podruhé ľudia sa toho
nechcú zriecť, pretože im to
prináša peniaze. Myslím, že
osemdesiat percent ľudí tu v El
For�n, žije z distribúcie drog.
Teda pre mňa začať hovoriť na
verejnos� o zmene je ako čakať,
kedy dostanem dýku do chrbta.
Preto viem, že som tu neprišiel

Čo by si chcel odkázať
čitateľom na Slovensku?
Všetko v našom živote má
začiatok, ale všetko môže mať aj
nový začiatok. Bariéry, ktoré vidím
ja, nie sú problémom pre Boha.
Len si musím priznať, že nepoznám
recept na všetko a chcieť sa
neustále učiť od Boha.

Scénka miništrantov

Tanec Tinkutinku

Birmovanci na výlete

Bývanie na dedine

FOTOGALÉRIA

Požehnanie Bibliou

Svätá omša v Kaimbe

Olovrant pre birmovancov

Lego v pralese

Milí priatelia! Ak by ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos�ach El Puente a Yotau,
môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu: IBAN SK0809000000000522512863.

