
Drahé sestry, drahí bratia, 

dnes otec Ihor slúžil svätú omšu v našej kaplnke. Bola to už jeho tretia primičná svätá omša, 

po Fastive a Chmeľnyckom, ale zato prvá v Kyjeve. Ihor nám udelil osobitné požehnanie 

a predniesol vynikajúcu homíliu. Keď som počúval, ako hovoril o sv. Štefanovi, o tom, čo nás 

robí šťastnými, a o Duchu Svätom, ktorý zjednocuje, pomyslel som si, že zaiste modlitba 

toľkých z Vás na celom svete vyprosila otcovi Ihorovi milosť kázania, onú „gratia 

praedicationis“, tak dôležitú pre každého dominikána. Pokračujte, prosím, v modlitbe za 

nášho mladého kňaza z obdobia vojny. 

Vo štvrtok ráno sme sa vybrali do Charkova s otcom Andrejom, ktorý sa rozhodol vrátiť do 

svojho kláštora, odkiaľ odišiel ešte pred vypuknutím vojny. Dlhší čas sme spolu s 

provinciálom váhali, či sa tam má teraz vrátiť. Andrej však naliehal, že chce byť s ľuďmi, 

ktorým predtým slúžil. Náš kláštor sa nachádza v západnej časti mesta, teda zo strany od 

Kyjeva, nie od Ruska, na hranice s ktorým je to len 40 km. Našťastie, ako sa hneď 

presviedčame, táto štvrť, ktorá sa volá Nové Bavorsko, nebola vážne poškodená. V dome sme 

našli dve rodiny, ktoré v dôsledku vojny prišli o strechu nad hlavou a ubytovali sa v kláštore. 

Čakal nás chutný obed: tu obľúbený pilaf a ukrajinský boršč. Uvarila ich pani Luda. Jej byt 

bol značne poškodený, pretože neďaleko spadlo zostrelené ruské lietadlo. Mala veľké šťastie, 

pretože keď sa vracala z práce, stihla vojsť na schodisko a vtedy došlo k výbuchu. Keby bola 

ešte na chodníku, zomrela by ako ostatní okoloidúci. Utrpela ľahké zranenia. Jej manžel, 

ktorý bol doma, mal vážne zranenú nohu. „Od tej chvíle sa bojím, keď sú poplachy, a ešte 

viac, keď počujem výbuchy. Raz som si skoro ľahla na chodník, tak som sa zľakla“, hovorí, 

„manžel ma však zadržal“. Je tam aj mladšia rodina s dva a polročným synom. Na prechádzke 

s otcom Andrejom sme chlapčekovi kúpili súpravu hasičských autíčok. Bol naozaj šťastný! 

Na druhý deň sme sa vybrali na stretnutie s kňazmi, ktorí pracujú v katedrále. Išli sme pešo 

pár kilometrov k najbližšej stanici metra, pretože autobusy chodia veľmi zriedka. Otec Andrej 

navrhol cestu popri malebnom jazere. Toto miesto som nepoznal. Zo žartu hovorím, že asi 

k nim prídem tento rok na dovolenku. Na poludnie sa dostávame do centra Charkova. Na 

jednom z námestí Diecézna charita poskytuje obyvateľom mesta humanitárnu pomoc. Sú tam 

davy. Otec Vojtech, riaditeľ charity, rozpráva, že jedlo rozdávajú pre vyše 2 000 ľudí. Keďže 

sme chceli obísť čakajúcich ľudí, vošli sme na trávnik, kvôli čomu nás hneď napomenuli 

policajti, ktorí tam dohliadali na poriadok. Za týchto okolností ma to pobavilo. 

Po obede, ktorý sme zjedli spolu s dobrovoľníkmi, nás otec Vojtech zaviedol do Saltivky, 

jednej z najviac poškodených štvrtí Charkova. Najprv sme zašli do farnosti, ktorú spravuje 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul. V podzemí kostola sv. Vincenta de Paul žije od 24. 

februára asi tucet ľudí, najmä starších žien. Ideme ich navštíviť. Už niekoľko dní tam nejde 

elektrina, takže je úplná tma. Dámy nás veľmi srdečne privítali. Poznajú otca Vojtecha a tešili 

sa z jeho návštevy. Nahovárame 82-ročnú pani, aby nám niečo zaspievala. Babka Vira, ako sa 

predstavila, najprv hľadá svoju tašku a v nej hrebeň. Chce pekne vyzerať, pretože keď sme 

vošli dnu, dámy driemali. „A čo máme robiť v tejto tme?!“ hovoria. Počúvame, ako naša 

dlhoveká umelkyňa spieva ukrajinskú ľudovú pieseň o tom, že Hala išla po vodu. 

O kúsok ďalej zastavujeme pred schodiskom jednej z výškových budov v Saltivke. Panelák 

nie je vážne poškodený, aj keď má vybité niektoré okná. „Práve tu, v pivnici, žije už tretí 



mesiac niekoľko rodín s deťmi“, vysvetľuje otec Vojtech. O chvíľu sa pri východe z pivnice 

objavujú ľudia. Ako prvé vybehnú deti, ktoré žmúria očami, lebo teraz nejde elektrický prúd a 

vonku svieti silné slnko. Všetci sa srdečne zvítavajú s otcom Vojtechom i s nami. Deti hneď 

začnú rozprávať, čo práve robili, ukazujú nafúkané balóny a ospravedlňujú sa, že nemohli 

namaľovať otcovi Vojtechovi obrázky, lebo je tma. Pýtam sa, či môžem vidieť, ako žijú. Bez 

problémov ma vedú dole. „Len pozor, lebo je tma!“ vravia mi moji sprievodcovia. Zachraňujú 

nás mobily a baterky, ktoré krátko predtým otec Vojtech daroval deťom. Podlaha pivnice to je 

vlastne zem, takže vo vzduchu sa vznáša prach. Ženy ukazujú ďalšie miestnosti, kde bývajú 

so svojimi rodinami. Majú matrace alebo skromné rozkladacie postele. V jednej z miestností 

si urobili „kúpeľňu“, čiže veľmi primitívnu sprchu a záchod vyhĺbený do zeme. Odchádzam 

veľmi pohnutý. Týchto ľudí nosím dodnes vo svojom srdci i v pamäti. Prečo sa tam rozhodli 

zostať? Prečo neodišli ako ostatní alebo sa jednoducho nevrátili hore do svojich bytov? 

Rozprávame sa o tom s otcom Andrejom a otcom Vojtechom. Mnoho ľudí sa bojí ďalších 

bômb a rakiet, pretože hoci je teraz pokojnejšie, tak v deň, keď sme prišli do Charkova opäť 

zomrelo v inej časti mesta 8 ľudí, medzi nimi aj päťmesačné dieťa. Ľudia žijúci v pivniciach 

alebo na staniciach metra sa boja odísť, pretože, ako hovoria, nemajú ku komu ani kam ísť. 

Niektorí ľudia dúfajú, že vojna sa čoskoro skončí. Vidno, že s každým ďalším dňom vojny má 

čoraz viac ľudí čoraz menej síl. „Včera som sa rozprával s jedným chlapcom a jeho rodičmi“, 

hovorí otec Vojtech. „Odišla celá jeho trieda. Sú v Poľsku, Nemecku a na západnej Ukrajine. 

Telefonujú si a zúčastňujú sa online výučby. Pýtam sa ich, či aj oni nerozmýšľali nad 

odchodom. Vravia mi: 'Tu je náš domov'. A čo som im mal povedať?“ Otec Vojtech dodáva: 

„Naša prítomnosť je pre týchto ľudí veľmi dôležitá. To, že nezostali sami, že sme s nimi, že 

im podáme ruky, objímeme sa. Toto je najväčšia podpora a pomoc, ktorú môžeme týmto 

ľuďom poskytnúť.” Po vyše troch mesiacoch vojny tomu čoraz viac rozumiem a keď 

počúvam otca Vojtecha, viem, že nehovorí prázdne slová. V Charkove som s ním strávil pol 

dňa a videl som, že tým naozaj žije a že pre ľudí v núdzi sa stal skutočným bratom, niekedy aj 

otcom. 

V sobotu ideme s manželkou poľského veľvyslanca do Fastiva. Na začiatku vojny odišla pani 

Monika s deťmi do Varšavy a jej manžel spolu s apoštolským nunciom ako jediní diplomati 

zostali v ostreľovanom Kyjeve. Vo Varšave sa pani Monika celý čas zapájala a aj naďalej sa 

zapája do pomoci Ukrajine, predovšetkým do pomoci pre Dom sv. Martina de Porres vo 

Fastive, a to spolu s laickými dobrovoľníkmi z charitatívnej skupiny z dominikánskej farnosti 

Freta. Asi iba Boh a možno aj otec Míša vie, ako veľa konkrétnej pomoci sa podarilo 

poskytnúť vďaka jej podpore. Nemohla sa dočkať, kedy konečne príde na Ukrajinu. Bolo milé 

vidieť, ako sa teší, keď sme sa dostali do Fastiva. Jej radosť sa znásobila, keď sa objavil otec 

Míša. „Vidíme sa online a počujeme takmer každý deň, keďže od začiatku vojny 

organizujeme pomoc, ale teraz sa konečne môžeme stretnúť osobne!“ vravela mi v aute. Po 

raňajkách a prediskutovaní rôznych vecí ideme s pani Monikou, otcom Míšom a 

dobrovoľníkmi do zničených obcí. Ďalší a ďalší ľudia nám rozprávajú svoje dojímavé 

príbehy. V Makarive stojíme pred úplne zničeným a zhoreným domom. Ľudia hovoria o 

fosforových bombách, po výbuchu ktorých nebolo možné uhasiť oheň. Neviem, či to bola táto 

alebo iná munícia. Faktom však je, že domy sú úplne zhorené. Žena nám ukazuje sotva 

viditeľné srdce, namaľované na zvyškoch začmudenej steny. „Dcéra veľmi plače,“ hovorí 



nám, „pretože spolu s domom stratila jedinú pamiatku na otca, ktorý pred niekoľkými rokmi 

tragicky zomrel. On jej urobil izbu a všetko, čo tam bolo, jej ho pripomínalo. Teraz už nemá 

otca a ani to, čo urobil vlastnými rukami.“ Vojna je brutálna aj z tohto hľadiska – kradne 

pamäť, spomienky, rodinné pamiatky, to, čo sa nedá kúpiť ani obnoviť. 

V Andriivke pozorujeme, ako dobrovoľníci dokončujú stavbu strechy nad bývalou 

hospodárskou budovou, ktorá sa pripravuje na bývanie. V blízkosti sú ruiny domu. 

Rozprávame sa so starším manželským párom. Medzi obhorenými vecami sú dva šijacie 

stroje. Pani Monika sa začala zaujímať o ich príbeh. Vysvitlo, že svojou otázkou vyvolala 

drobnú manželskú hádku. „Prečo o tom hovoríš?“, rozčuľuje sa starší pán. „Nie je ti ľúto 

domu, je ti ľúto len tých šijacích strojov.“ „Hovorím, pretože sa ma pýtajú,“ trochu rozrušene 

odpovedá manželka. O chvíľu už domáci pán ukazuje mne a dvom mužom z Fastiva miesto, 

kde bola garáž a auto. Všetko zhorelo do tla. Každý tu má svoje malé i väčšie poklady, o ktoré 

prišiel. Tento pán prežil ruskú okupáciu v pivnici. Najprv vo svojej, z ktorej ho po niekoľkých 

dňoch vojak násilne vyhodil, a potom v pivnici u susedov. Už o pár dní budú môcť s 

manželkou konečne opäť bývať u nich doma. Otec Míša sľúbil, že im privezie chladničku. 

„Len takú malú, veľkú nepotrebujeme,“ prosí sympatický starší pán a ponúkne sa cigaretou. 

Nie som v týchto dedinách prvýkrát a nie je to prvýkrát, čo vidím, že vždy sa nájde niektorý z 

našich dobrovoľníkov, ktorý má čo ponúknuť miestnym mužom. Nuž čo už, niekto sníva o 

káve, niekto o fajčení. 

V Charkove otec Vojtech rozprával, že v ostatnom čase ho čoraz viac dojíma, keď ľudia 

prichádzajú a hovoria: „Pomohli nám, prečo by sme aj my niekomu nepomohli. Čo môžeme 

urobiť?“ Na myseľ mi prichádza zásada „bonum est diffusivum sui“, že dobro sa zo svojej 

prirodzenosti šíri; pamätám si ju z prednášok teológie. Svätý Tomáš Akvinský učil, že Boh 

nám dal nielen bytie a život, ale obdaroval nás aj schopnosťou samostatne konať, byť jeho 

spolupracovníkmi. Takéto uvažovanie je mi veľmi blízke a keď každý deň pozorujem 

úžasných, dobrých ľudí na Ukrajine i vo svete, viem, že je to aj veľká pravda. Vždy, keď 

konáme dobro, môžeme byť Božími spolupracovníkmi. 

 

S pozdravmi a prosbou o modlitbu 

 

Jarosław Krawiec OP, Kyjev, 29. mája, 14:40 hod. 


