Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca, rozhodli sa slovenskí biskupi
vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch
zbierku na pomoc pre núdznych v krajine, ktorá sa podobne ako my v nedávnej
minulosti, dostala do ťažkostí v súvislosti s komunistickým režimom. Tou krajinou je
Kuba, zem na druhej strane našej planéty, ktorej problémy unikajú pozornosti médií.
Vyhlásená zbierka chce byť ovocím návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane
upriamuje našu pozornosť práve na tých, ktorí sú v problémoch, avšak zostávajú z
rôznych príčin prehliadaní.
Kubánci zažívajú hlbokú krízu, ktorá sa ešte zhoršila ekonomickou reformou z
januára 2021. Kuba je poznačená nezamestnanosťou a zlyhávaním štátneho systému
v mnohých oblastiach. Problémy prehĺbila aj celosvetová pandémia koronavírusu. Od
roku 1959 tam vládne komunistická strana, a Kuba tiež zápasí s neslobodou v
náboženskej oblasti. Celková situácia biedy, ktorú nám približujú slovenskí misionári,
pátri verbisti pôsobiaci na Kube, je pre nás v istom zmysle pripomienkou, kam mohol
smerovať osud našej krajiny, nebyť zmien, ktoré nás oslobodili od komunistického
režimu.
Podnietení príhovormi Svätého Otca, sa nechceme sústrediť len na naše
problémy, ale všimnúť si ľudí vo väčšej núdzi, v horšej situácii, než aká je naša. Na
základe žiadosti slovenských biskupov, prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity,
predložila Caritas Cuba návrh projektu, ktorý by sme chceli zrealizovať v 10 diecézach
tejto krajiny, na poskytnutie materiálnej pomoci vo forme potravinových a
hygienických balíkov pre stovky zraniteľných rodín. Tento projekt sa sústredí
predovšetkým na osoby so zdravotným postihnutím, slobodné matky s deťmi, na
osamelé staršie osoby, chorých alebo zotavujúcich sa z ochorenia Covid-19, či už v
domácej alebo nemocničnej izolácii, a na zraniteľné osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu.
Ďalším spôsobom pomoci obyvateľom Kuby chce byť aj podpora diel
slovenských Verbistov na Kube, s ktorými máme overenú spoluprácu cez projekt
Adopcia na diaľku Slovenskej katolíckej charity. Projekt tejto spolupráce je zameraný
na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých možnosti na
štúdium sa v dôsledku pandémie ešte zhoršili. Vďaka podpore projektu zo strany
zbierky bude možné pomôcť ďalším desiatkam detí a mladých ľudí. Na budúcu
nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na
pomoc pre ľudí trpiacich biedou na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu
povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám
vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

