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Nie nadarmo sa dnes ( na Misijnú nedeľu)  zrak Cirkvi upiera na africký kon-
tinent: ten má veľa detí a teda aj veľa nádejných povolaní, ktoré potrebujú našu 
všestrannú podporu. Cez misie v Kamerune už vidíme aj prvé ovocie našej služ-
by tamojším chudobným ľuďom.
Volám sa s. Rudolfa a som rehoľnou sestrou v Kongregácii sestier Božského 
Vykupiteľa. Boh mi doprial v živote prežiť pár rokov na africkom kontinente 
a rada sa s vami o túto skúsenosť podelím.  

Prekročiť vlastné hranice

Od decembra 2011 do novemb-
ra 2014 som pôsobila v africkom 
štáte Kamerun v dedine Nkoulou, 
ktorá je vzdialená 14 kilomet-
rov od hlavného mesta Yaoundé 
a rada sa s vami podelím o svoju 
skúsenosť.  Najpočetnejšie kmene 
sú Bambedike a Ewondo. Ľudia 
často žijú z toho, čo si dopestujú 
na poliach. Práca je vzhľadom na 
klímu veľmi náročná. Na polia sa 
vychádza skoro ráno, kým nie je 

Cez školy bližšie k dušiam

slnko, a domov sa vracia popoludní. Naše sestry tam postavili materskú školu, 
ktorá funguje siedmy rok. V priestoroch materskej školy sme mali aj prvé triedy 
základnej školy, ale priestory nestačili a s  pomocou dobrodincov sme v júli 2013 
začali vedľa materskej školy s výstavbou základnej školy prvého stupňa, aby sa 
tak pomohlo rodinám. Deti by mali možnosť vzdelávania a nemuseli by cestovať 
do školy do hlavného mesta alebo pre nedostatok financií ostávať doma.
Pracovala som v Materskej škole Matky Alfonzy Márie s najmenšími deťmi. Prvé 
týždne nového školského roka boli vždy veľmi náročné, kým si deti zvykli na 
nové prostredie, učiteľov a hlavne odlúčenie od rodičov na pár hodín. Učili sme 
ich osvojovať si hygienické návyky, rozprávať, poznávať základné veci a mnoho 
iného. Boli i sú veľmi šikovné. Keď som po necelých dvoch mesiacoch od za-
čiatku nového šk. roka vo svojej triede povedala, čo ideme robiť, vedeli, kde sa 
majú posadiť a čo pripraviť. Po prvých pokusoch o spánok na jednom spoločnom 
matraci to dopadlo dobre, až som vďaka tomu dostala nové oslovenie – mama. 
Keď ma po prebudení uvidelo jedno z detí, tak ma pozdravilo: „Bonjour, mama.“ 



Okrem toho som učila náboženstvo a informatiku. Zvlášť na hodinách náboženstva 
sa od detí dozviem veľa vtipných vecí. Na hodine, kde sme opakovali učivo o stvorení 
sveta, som sa pýtala: „Kto stvoril svet?“ A zaznela jednoznačná odpoveď: „Ja!“  
Keďže škôlka nosí meno našej zakladateľky Matky Alfonzy Márie, tak sme sa zoznamo-
vali aj s jej životom. Tu tiež zaznela jedna zaujímavá odpoveď na otázku: „Kto je matka 
Alfonza Mária?“ Odpoveď: „Sestra Rudolfa“,      .  Deti dostávajú na hodinách nábožen-
stva prvé poznatky o Bohu. Učili sme sa spolu základné modlitby. Práve pritom som si 
veľmi uvedomila dar, ktorý som dostala od svojich rodičov – dar viery. Od útleho det-
stva nás učili modliť sa a poznávať Boha. Hoci práca s deťmi bola náročná, bola krásna 
a Pán vždy poslal niečo, čo  potešilo a dalo silu ísť ďalej.

Dvere „bez zámky“
Po celom týždni práce v škôlke sme mávali v komunite každú sobotu stretnutia s deťmi. 
Ja som opäť mala najmenšiu skupinu detí – od 1 do 6 rokov. Pracovali sme s nimi pod 
záštitou organizácie Cop’monde, ktorá je podobná eRku u nás. S deťmi sme sa spolu 
rozprávali, hrali, pripravovali malé prekvapenia pre iných, spievali, modlili sa. Pritom 
som sa snažila navštevovať aj rodiny týchto detí. Mnohé deti sú dosť živé, a tak keď som 
mala možnosť navštíviť rodinu a vidieť, kde dieťa vyrastá, pomáhalo mi to pri ich for-
mácii. Veľmi často sa stáva, že deti sa učia iba v škole. Po príchode domov ich totiž čaká 
práca alebo ostávajú samy, kým sa rodičia nevrátia z poľa. Mama po príchode domov 
začne pripravovať jedlo a na dieťa jej veľa času neostane. Niektoré deti preto dosahujú 
v škole slabé výsledky. Keď som bola v škole svedkom toho, že dieťa dostalo bitku iba 
preto, lebo prišlo neskoro, nemalo domácu úlohu alebo bolo špinavé, začala som hľadať 
príčiny. Nemohlo za to dieťa ani učiteľka, ale rodičia, ktorí na dieťa doma nemali či ne-
chceli mať čas. Bolo mi detí ľúto, a tak som po dohovore s riaditeľkou školy a s rodičmi 
ostávala raz do týždňa v popoludňajšom čase so slabšími deťmi. Keď som na konci roka 
počula, že výsledky mali lepšie, mala som veľkú radosť. Dospelí aj deti v dedine vedia, 
že dvere nášho domu mali stále otvorené. Mohli sa prísť porozprávať, pomodliť, od-
dýchnuť si, zažiť spoločenstvo. To, čo sa dialo denne okolo mňa, sa ma veľmi dotýkalo a 
aj teraz vnímam, za čo všetko musím povedať ďakujem nielen Pánu Bohu, ale aj svojim 
rodičom, súrodencom či blízkym, s ktorými som prežila detstvo a mladosť. Nemali sme 
doma to, čo sme si zažiadali, no vždy bolo čo zjesť, mohli sme chodiť do školy a naši sa 
nám venovali. A aj keď po materiálnej stránke nám niekedy čo-to chýbalo, nechýbala 
láska rodičov. Tam som  denne vnímala, ako si deti priam pýtajú lásku, žobrú o ňu, a tak 
som sa ju snažím rozdávať, lebo láska skutočne dokáže robiť v živote druhých zázraky. 
Nedávno ma veľmi povzbudila myšlienka: „Boh dáva svoju lásku cez tváre ľudí, ktorí sú 
okolo nás. Buďme svedkami tejto lásky!“
Ďakujem všetkým, ktorí vo svojich modlitbách myslia na misionárov. 

Ako pomôcť 
Podporiť misie sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa môžete finančným príspevkom 
na číslo účtu 2841392554/0200. 
Adresa majiteľa účtu: Anna Tóthová, Námestie Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina

Ak by ste mali chuť priamo si adoptovať nejaké dieťa, či mladého študenta a pomôcť mu 
finančným príspevkom na školné môžete napísať na môj email : rudolfasdr@gmail.com a 
ja sa priamo spojím s riaditeľkou našej školy a prepošlem vám informácie o konkrétnom 
dieťati. Nakoľko v tejto dedinke NKOULOU pôsobí ďalšia sestra zo Slovenska viem, že pe-
niaze sa skutočne dostávajú priamo určeným deťom, pretože sestra chodí priamo do školy 
vyplatiť týmto deťom školné na celý šk. rok.



OZNAMY
Spovedať pred sviatkom Všetkých svätých budeme spoločne s kňazmi z farnosti 

Sťatia sv. Jána Krstiteľa - Sokolej

Mladých pozývame v utorok 14.11.2017 na evanjelizačný koncert GODZONE 
do Košíc. Organizujeme spoločný autobus (kapacita 40 miest). Predpokladaný odchod 

z Humenného 15:45 zo zastávky pri Bille a návrat do 23:00. Nahlasovanie v sakristii, 
resp. u kaplána Mariána, aj s príspevkom na dopravu - 5 €.

Zmena času: 
V noci z 28.na 29. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny 

na 2.00 hodinu stredoeurópskeho času. 

Pobožnosť na spomienku na všetkých verných zosnulých v Lackovciach bude 
na cintoríne v stredu 1. novembra ( hneď po sv. omši) cca. o 10.30 hod. 

Pripravujeme predmanželskú náuku pre snúbencov, ktorí zamýšľajú uzatvoriť sviatosť 
manželstva v roku 2018. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese:  

fara.humenne3@gmail.com
Predpokladaný program náuky: piatok a sobota 27.- 28.10.2017

Program v piatok:
18.00 – 19.00 hod. Sv. omša  
19.00 – 20 .00 hod. Príprava na manželstvo
20.15 – 21.15 hod. Komunikácia v manželstve

Program v sobotu:
09.00 –09 .45 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou
10.00 – 11.00 hod. Podoby lásky
11.15 – 12.15 hod. Konflikty v manželstve a ich riešenie

12.15 – 13.45 obedňajšia prestávka

13.45 – 14.30 hod. Život kresťanskej rodiny, príprava na rodičovstvo a výchova detí 
14.45 – 15.45 hod. Sviatosti a Vierouka  
16.00 – 17.15 hod. Plánovanie rodičovstva

Predmanželskú náuku bude viesť pán farár a manželský pár zo Sniny.
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