Vízia projektu
Každý stav, či už manželský, rehoľný alebo slobodný, má svoje špecifiká, svoje
prednosti, ale aj úskalia. Aj ten pracovne najúspešnejší človek, spoločensky veľmi
aktívny, aj človek žijúci niekde v tichosti, zodpovedne si vykonávajúci svoju prácu,
každý si môže v sebe niesť celý život nejaký osteň, ktorý mu zabraňuje
plnohodnotnejšie žiť. Môže to byť dôsledok vzťahov v rodine, rôzneho genetického
zaťaženia, nepomenovaný a nevypovedaný hnev či už voči sebe, alebo okoliu, obava
z neúspechu, zo zlyhania...
Sú to často príčiny, ktoré ani nepoznáme, ktoré však vytvárajú začarovaný kruh. K
tomu sa pridáva ešte únava z každodenných povinností, existenčné problémy,
zdravotné ťažkosti, často nepochopenie a tlak zo strany najbližších. Veľa problémov
vyzerá možno neriešiteľne. Naša viera nás vedie k tomu, že Pán Boh je aj Bohom
nemožných vecí. Bohu nič nie je nemožné. Príslovie hovorí: pomôž si človeče, aj
Pán Boh Ti pomôže. Predĺženou Božou rukou sme najčastešie my sami, aby sme si
slúžili navzájom a povzbudzovali sa. Iste aj toto je jedným z hlavných cieľov projektu.
Pán Boh nám posiela prostriedky aj v podobe odborníkov, ktorí môžu pomáhať na
základe svojich odborných znalostí aj tam, kde už schopnosť laikov v danom odbore
nesiaha. Rada by som bola, keby sa nám postupne s Božou pomocou podarilo
zriadiť pastoračno - psychologické centrum, ktoré by sa zameriavalo na formáciu
slobodných ľudí, kde by boli možné aj osobné rozhovory s kňazom, a taktiež s
odborníkom z oblasti psychológie.
Finančné prostriedky
K tomu budú postupne potrebné aj finančné prostriedky, ktoré bude treba získavať
prostredníctvom rozličných grantov a z podporných fondov, alebo od sponzorov. Kto
pozná takéto záležitosti, iste vie, že tie peniažky nespŕchnu z neba len tak samy.
Veľmi by nám pomohlo, keby sa toho mohol ujať niekto, kto s tým má skúsenosť.
Taktiež nájsť odborníkov, ktorí by mali kapacitu pre vyššie spomínanú činnosť, či už
kňazskú, alebo psychologicko – terapeutickú, nebude až také ľahké, ale verím, že
niekoho aj táto myšlienka osloví.
Projekt ako taký zatiaľ nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami a ľudia, ktorí
sa podieľajú na jeho tvorbe a organizácii, pracujú z presvedčenia a za vatikánsku
menu. Čiže, keď ktokoľvek z Vás, kto číta tieto riadky, nevie, ako by mohol
momentálne prispieť k dobru veci, nech venujte na náš úmysel krátku modlitbičku.
Vďaka.
Rôzne výlety, spoločné dovolenky, tanečné zábavy, posedenia pri čajíku, ako aj
zakladanie spoločenstiev s duchovným programom, verím, že budú chlebíkom našim
každodenným. Je to všetko na nás, čo si my, dospelí ľudia, z toho urobíme. Pozývam
a vyzývam všetkých Vás k tvorivosti a k ochote vykročiť z každodenného stereotypu
a možno aj pocitu vlastnej neschopnosti a nepatrnosti. Možno v sebe objavíte také
schopnosti, ktoré ani netušíte a môžete pri tom zažiť ešte aj kopec zábavy a spoznať
veľa dobrých a milých ľudí podobného prežívania, ako máte VY.
Čo so sympatizantmi projektu, ktorí nie sú z Bratislavy a jej blízkeho okolia?
Všetci ste samozrejme v Bratislave vítaní, nemáme Vám však zatiaľ ako poskytnúť
ubytovanie. Plán rozšírenia po celom Slovensku spočíva v tom, že v každom kraji,

alebo meste by bolo celkom fajn, keby ochotní ľudia začali vytvárať podobné projekty
pre tamojších slobodných ľudí. Nápady, inšpiráciu a rady určite radi poskytneme.
Netreba sa báť. Z vlastnej skúsenosti hovorím, že Pán Boh veľakrát potrebuje len
ochotu a naše ÁNO. Nápady, silu, energiu a schopnosť požehná k tomu. Takže
smelo vpred!!! Nech Vás Pán Boh požehnáva a nič neodradí!
Alena

