Výprava ZŠ Vinbarg na miesta, kde sa pracuje „srdcom“
V pondelok 8. júna 2015 si 26 detí nechalo doma školské tašky, ktoré vymenili za
batohy. Prišli síce do školy, no hneď nastúpili do autobusu vyzbrojení dobrou náladou, túžbou
za novým poznávaním a zaujímavými zážitkami, v doprovode p. učiteliek Mgr. Danielou
Katušinovou a Mgr. Jankou Harčárovou. Cieľom našej výpravy boli Žakovce a Litmanová
ako odmena za usilovné snaženie sa v školských aktivitách.
Autobusom sa niesla hlasná vrava, detský smiech, ale aj stíšenie sa pri modlitbe. Po
príchode do Inštitútu Krista Veľkňaza nás privítala sociálna pracovníčka a odovzdala
bohoslovcovi Martinovi, ktorý v Inštitúte vykonáva ročnú pastoračnú prax. Bohoslovec
Martin nás zaviedol do kaplnky, ktorá má veľmi pekný interiér zhotovený zverencami tohto
Inštitútu a podal nám niekoľko informácií o vzniku a fungovaní Inštitútu, ktorý založil
a spravuje Ing. Mgr. Marián Kuffa Dr.h.c.
V Inštitúte žijú ľudia odlišných vekových kategórii a odlišných sociálnych skupín. Sú
tu bývalí alkoholici, narkomani, osamelé matky s deťmi, bezdomovci a niektorí z nich aj
pripútaní na lôžko. Celý Inštitút je výsledkom práce jeho zverencov.
Potom nasledovala prehliadka hospodárskeho areálu, najkrajšie boli prekvapivé výrazy
detských tvári, keď zbadali „celú farmu“- emu, ošípané, kozy..... Po zaujímavej prehliadke
sme zakotvili pri koňoch, kde tí odvážnejší mali možnosť previezť sa a tí menej odvážni sa
mohli aspoň pokochať pohľadom na ne.
Pred odchodom sme odovzdali našu zbierku šatstva, hračiek a potravín a dostalo sa
nám aj pár povzbudzujúcich slov od p. farára Kuffu: „Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si
to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti
ich potrieb.“
Naša cesta viedla ďalej do kežmarského Kauflandu, kde sme sa všetci občerstvili
a následne pokračovali na horu Zvir do Litmanovej. Duchovné občerstvenie spojené
s naberávkou vody nás príjemne osviežilo.
Unavení, ale šťastní, plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov sme pokračovali na
ceste domov. Dobrý dôvod, zopakovať si to o rok znova. Veľká vďaka patrí aj p. Sylvii
Čupovej za dosponzorovanie autobusu a ujovi šoférovi za ústretový prístup a bezpečný
návrat domov.
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