
Drahé sestry, drahí bratia, 

prvou pôstnou nedeľou sa na Ukrajine začal Rok Svätého kríža, ktorý vyhlásili 

rímskokatolícki biskupi. Ale v skutočnosti sa začal 24. februára, vo štvrtok po 4:00 hod., keď 

Ukrajinu zasiahli prvé ruské rakety. „Teraz ako nikdy predtým – píšu dnes naši pastieri – 

chápeme Krista na krížovej ceste“. 

V sobotu sa väčšina z nás zapojila do nákupov a pomoci tým, ktorých vojna ťažko zasiahla. 

Vyžaduje si to veľa času a trochu aj síl. Otec Oleksandr na autobuse požičanom z Charity 

spolu s dobrovoľníkmi odvážal ľudí z Irpiňu. Toto mesto ležiace niekoľko kilometrov 

severozápadne od Kyjeva Rusi zbombardovali a zničili. V ostatných rokoch sa veľmi 

rozvíjalo a podobne ako Kyjev priťahovalo mladých ľudí a rodiny. Dnes je veľká časť 

obyvateľov Irpiňu bez strechy nad hlavou. Len čo boje v tejto oblasti ustali, mestské úrady a 

dobrovoľníci sa im ponáhľali pomôcť. 

Večer sme sa s jedným z kláštorných dobrovoľníkov vybrali na kyjevskú železničnú stanicu. 

Na stanici – a vlaková stanica je veľmi veľká – boli obrovské davy. Z bezpečnostných 

dôvodov boli vo väčšine miestností zhasnuté svetlá. Bolo šero a hluk. Rozhovory ľudí sa 

miešali s oznamami z megafónov o prichádzajúcich a odchádzajúcich vlakoch. Cestujúci ich 

musia pozorne počúvať, pretože je to takmer jediný spôsob, ako sa niečo dozvedieť. Ľudia na 

stanici to sú najmä rodiny a matky s deťmi. Aj s tými úplne maličkými, ktoré by o tomto čase 

mali spať vo svojich postieľkach. Prechádzal som okolo otca, ktorý pokojne, ale rozhodne 

hovoril svojim malým deťom, len sa pevne držte mamy. Stratiť sa v takýchto podmienkach, to 

by bolo niečo hrozné. Veľa detí sedelo s telefónmi v rukách. Hrali sa, bavili sa. Je to isté 

potešenie, možnosť aspoň na chvíľu odvrátiť ich pozornosť od toho, čo sa deje. V blízkosti 

stanice sa nachádza detská nemocnica Okhmatdyt známa po celej Ukrajine. Stále je činná, 

hoci už bola bombardovaná. Na stanici boli aj starší ľudia, videl som niekoľko osôb na 

invalidných vozíkoch. Ktosi mal na vodítku psa. Môj rodný brat Márius, ktorý je rehoľníkom 

zo Spoločnosti sv. Pavla, pôsobí a býva v Ľvove. Ráno mi hovoril, že na ľvovskej železničnej 

stanici je veľa psov. Niektorí ľudia, ktorí si ich ďalej nemohli zobrať, ich tu nechali, dúfajúc, 

že nájdu nových majiteľov. 

Keď sme sa vrátili do kláštora, vysvitlo, že musíme znova nasadnúť do auta. Naša kuchárka, 

ktorá počas vojny býva v kláštore, spadla na schodoch. Báli sme sa, že si zlomila ruku. 

Okamžite sme volali záchranku, ale počas vojny k takýmto prípadom záchranky nejazdia. 

Dostali sme adresy dvoch najbližších nemocníc. Bolo už po 20:00 hod. a začal sa zákaz 

vychádzania, čo znamená, že ľudia nesmú opustiť svoje domovy. Čo robiť? Obliekol som si 

biely dominikánsky habit a išiel som k najbližšej križovatke stráženej územnou obranou. Keď 

ma strážcovia zbadali, hneď si dali zbraň do pohotovostného režimu. Tak som k nim natiahol 

ruky, aby som im dal najavo, že neprichádzam so zlým úmyslom. Chvíľu sme sa rozprávali a 

zhodli sme sa, že treba zobrať auto a ísť do nemocnice, lebo s takou bolesťou je ťažké čakať 

do rána. Odporúčali mi však, aby sme sa cestou neponáhľali a spomalili na každom 

kontrolnom stanovisku. Ulice boli úplne ľudoprázdne, a tak sme dosť rýchlo dostali na 

pohotovosť do neďalekej nemocnice. Ukázalo sa, že naša pani si ruku nezlomila, ale len 

vyvrtla alebo vykrútila. Chirurgovia rýchlo urobili, čo bolo treba, a my sme sa mohli vrátiť. 

Tá istá cesta, tie isté kontroly a otázky. V nemocnici, hoci väčšina svetiel bola večer zhasnutá, 



sú stále pacienti. Nielen vojnoví. Pracovníci na pohotovosti mi povedali, že predsa ľudia stále 

majú „obyčajné“ choroby. Pomyslel som si, že za týchto podmienok je to jedna z najhorších 

vecí, aké sa môžu človeku stať. A čo majú robiť ľudia na miestach odrezaných od sveta kvôli 

vojenským aktivitám? Radšej na to nechcem myslieť. 

V nemocnici som sa chvíľu rozprával s policajtmi, ktorí ju strážili. V Kyjeve vyvoláva 

dominikánsky habit skôr údiv a zvedavosť, v čase vojny však často aj podozrenie. Stačí ale 

krátke vysvetlenie a keďže v pravosláví sú tiež kláštory a mnísi, tak aj k nám pristupujú skôr 

so sympatiou. Na záver krátkeho rozhovoru páni poprosili o požehnanie. 

Dovolať sa dnes pátrovi Míšovi do Fastiva hraničí takmer so zázrakom. Zatiaľ sa mi to 

nepodarilo, takže viac o Fastive bude v ďalšom liste. Nečudo, je nedeľa a vojna... ale aj deň 

jeho narodenín. Takže rátam so zázrakom. 

Včera v noci k nám vlakom prišla pomoc z Chmeľnyckého. Veľká vďaka patrí priateľom z 

farnosti Krista Kráľa, kde pôsobia aj naši bratia, a jej farárovi otcovi Mykolovi, že sa s nami 

podelil o to, čo dostali. Takmer tona jedla. Väčšinu otec Oleksandr ráno odviezol do 

kapucínskeho kláštora (na druhej strane mesta, na ľavom brehu Dnepra), aby sa jedlo čo 

najskôr dostalo k tým najnúdznejším. Niečo zostalo aj u nás, a tak sme si dnes na raňajky dali 

výborné párky z Nového Sonča. Každopádne, väčšina darov, ktoré prišli týmto transportom, 

boli veci z Poľska. Ďakujem tým „srdciam“ a „rukám“ v mojej vlasti, ktoré kúpili a darovali 

„poklady“. Klobásky si nechávame na horšie časy. 

Pastoračné centrum pre povolania poľskej dominikánskej provincie pridalo v ostatných dňoch 

niekoľko nových videí s prianiami pre Ukrajinu a pre nás. Veľmi ďakujeme dominikánskym 

mníškam z Radoní, Svätej Anny a Gródka, sestrám z Kongregácie sestier sv. Dominika, 

bratom z Írska a Nemecka. V Jeruzaleme sa za nás bratia modlili pri Božom hrobe. Zahŕňajú 

nás do svojich modlitieb a posilňujú pôstom a almužnou naše sestry a bratia laickí dominikáni 

z mnohých bratstiev v Poľsku. Podelím sa aj o to, čo napísala Žofka: „Som v Rodine 

Sedembolestnej Panny Márie, ktorú v roku 1990 provinciál s radou prijali do dominikánskej 

rodiny. Do spoločenstva patria osoby dlhodobo choré, telesne znevýhodnené i zdravé. Od 

vypuknutia vojny na Ukrajine sa každý deň modlíme za vás a za mier... Ale dnes osobitne sa 

modlíme za sestry dominikánky a za vás, bratia dominikáni (tam na Ukrajine), obetujúc 

(okrem modlitby) to všetko, čo dnes prežívame, bolesť, ťažkosti a utrpenie (niektorí veľmi 

trpia)... na váš úmysel, spájajúc to s Kristovou obetou.“ Úžasná solidarita v utrpení s tými, 

ktorí boli zranení fyzicky, duševne a duchovne. Ďakujeme! 

Popoludní sa nad naším kláštorom v Kyjeve zhromaždilo množstvo vtákov. Neviem, či je to 

znak prichádzajúcej jari. Neskôr sa na to opýtam otca Petra, odborníka nielen na Nový zákon, 

ale aj na prírodu. Vtáky poletujú, robia hluk a nervózne vzlietajú, keď z diaľky počujú 

výbuchy. Otec Tomáš Słowiński, ktorý je v Ľvove, dnes na svojom facebookovom profile 

napísal Ježišove slová: „Nebojte sa, ste cennejší ako mnoho vrabcov.“ 

 

S pozdravom a prosbou o modlitbu 

Jarosław Krawiec  OP, Kyjev, 6. marca 2022, 16:15 hod.  


