Ako pomôcť ľuďom bez domova?
Každodenne stretávame ľudí bez domova. Niektorých na ulici, iných na vlakovej stanici, pri
supermarketoch a pod. Občas im hodíme drobnú mincu do plechovky pri nohách, ale ani
netušíme, kto sú títo ľudia a prečo ich postihol taký krutý osud. Možno aj táto naša
každodenná skúsenosť nás priviedla na myšlienku – pomôcť ľuďom, ktorí prišli o strechu nad
hlavou a možno nie vždy vlastnou vinou. Mnohí z nich svoje útočisko nachádzajú v útulkoch.
Jedným z takých útulkov je aj Dobrý pastier o.z. v Kláštore pod Znievom. Ide o jedno
z najväčších sociálnych zariadení na Slovensku. Ako píšu na svojej webovej stránke, útulok
Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok
aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli.
Problematika pomoci a podpory ľuďom v núdzi nám nie je cudzia, a tak na podnet
členky výboru MS SČK v Martinčeku, učiteľky SZŠ v Dolnom Kubíne PhDr. Andrey
Jarabákovej a predsedníčky MS SČK bola zorganizovaná zbierka šatstva, hygienických
potrieb, liekov a potravín pre toto zariadenie. Do akcie sa zapojili občania obce Martinček,
študenti a pedagógovia Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne a pedagógovia zo
Základnej školy Sládkovičova 10 v Ružomberku. Pomocou dvoch áut sme v sobotu 16. 02.
2019 z Martinčeka odviezli 30 vriec nazbieraného šatstva, obuvi, drogérie a liekov. V útulku
sme mali možnosť osobne sa stretnúť s jeho zakladateľom a duchovným otcom Vladimírom
Maslákom. Otec Vladimír tvrdí, že najmilší sú mu tí, ktorí sú v útulku najdlhšie. Môže
povedať, že sú z nich iní ľudia. „Opäť si pestujú kontrolu nad sebou a budujú nanovo vzťahy
so svojimi blízkymi. Teraz sa na nich už dá spoľahnúť. Za každým jedným človekom vidím
osud, o ktorý má zmysel bojovať. I napriek tomu, že v tomto útulku sa križujú zložité životné
osudy ľudí, ich bolesti, starosti či kríže, ľudia z ulice u nás našli svoj domov, závislí našli
prijatie, chorí uzdravenie, osamelí spoločnosť, “ hovorí o. Vladimír Maslák a všetkým
darcom ďakuje za ich ľudský prístup a za veľkodušnú pomoc.
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