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Nachádza sa v centre. Okolo pre-
chádzajú stovky ľudí, zopár z nich
vstúpi aj dnu. Pozývame i vás. 
O projekte kresťanského Domu Quo
vadis v Bratislave na Hurbanovom
námestí sa rozprávame s jednou 
z dobrovoľníčok 
Monikou Hricákovou (24).

MArtIn lIŽIčIAr

 Prečo názov Quo vadis?
Dom sa tak volá už od jeho vzni-

ku krátko po nežnej revolúcii. vte-
dy vznikol ako evanjelizačný dom.
Quo vadis – kam kráčaš – je otázka,
ktorú by sme chceli klásť sami sebe
aj ostatným. keďže dom je miestom
stretnutí a vzájomných hľadaní, mal
by byť istou provokáciou v tom
najlepšom zmysle. 

 Čo v ňom ľudia môžu nájsť?
návštevníkom ponúkame predo -

všetkým priestor na oddych. Môžu
sa tu v príjemnom prostredí stretn-
úť s priateľmi v dobrovoľníckej „ka-
feterii“. Majú možnosť oddýchnuť si
pri šálke čaju, kávy, čokolády, ča-
povanej kofoly, kvitnúceho čaju či
iných zaujímavých produktoch.
k dispozícii je aj bohatá knižnica.
každomesačne je plánované strieda-
nie jednotlivých výstav, či už mla-
dých umelcov, alebo známych mien.
v podzemí prebiehajú stretnutia
modlitbových  spoločenstiev, ako aj
kresťanská psychologická poradňa.
na poschodí sa snažíme ponúkať

prednášky a diskusie. na prízemí
bývajú aj rozličné koncerty a premie -
tania. všetci sme dobrovoľníci a prá-
ve pria teľským prístupom chceme
utvárať tento dom.

 Kto všetko môže vojsť dnu? Iba
kresťania?

Dnu môžu vojsť všetci ľudia dob-
rej vôle. chceme byť miestom naj -
mä pre generáciu „single“, ale aj pre
všetky ostatné kategórie. Túžime
byť miestom, kde sa vytvárajú mos-
ty k stretnutiu a vzájomnému po-
chopeniu. Lebo len zo stretnutia
a pochopenia rastie láska, ktorá je
základom kresťanstva. Zároveň je
aj jeho hmatateľným znakom, kto-
rý evanjelizuje a priťahuje. Preto sa
nepýtame na vierovyznanie, ani sve-
tonázor. rešpektujeme Boží dar slo-
body vo vzájomnom spoznávaní sa.
odpovede ponúkame viac svedec -
tvom ako slovami.

Dom sa nachádza priamo v cen -
tre. Je to výhoda?
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Dom, ktorý chce byť
duchovným srdcom mesta

trošKA do roŽKA

Zabíjame nenarodených, a pomeno-
vali sme to voľbou. Závidíme susedovi,
a namáhame sa, aby sme mali to, čo
on, a pomenovali sme to zdravou ambí -
ciou. Na bilbordoch, v časopisoch a rekla -
mách máme pornografiu, a premeno-
vali sme si to na slobodu vyjadrovania. 

Tieto dni sa častejšie skloňuje voľba
a hlasy pre kandidátov na starostov
a primátorov našich obcí a miest. Sú
to ľudia, ktorých poznáme a ktorí žijú
medzi nami. Aký je najlepší kľúč, ako
správne vybrať? Možno je to práve bi-
blické: buď áno, alebo nie.

Človek, ktorý si stojí za svojím slo-
vom pevne, nech sa deje čokoľvek (a naj-
mä vtedy, keď prídu ťažkosti), je skalou.
A skál je v dnešnej dobe veľmi málo.

Zlo sa nesmie nazývať dobrom. Veľ-
mi fandím mnohým, ktorí sa odvážili
kandidovať a neskrývajú, že sú veriaci.
Neboja sa tvrdiť áno, aj keď väčšina ho-
vorí nie. Máte môj obdiv. Žiaľ, nie môj
hlas, keďže nemám vo vašej obci alebo
meste trvalé bydlisko.
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Áno, alebo nie. Rozhodne a bez kom-
promisov. Je ťažké tak hovoriť, žiť
a správať sa? Je náročné byť kresťa-
nom, alebo ním nebyť? Alebo je jed-
noduchšie byť aj kresťanom, aj ním
nebyť?

Spomínam si, ako som počúval slo-
vá Biblie v kostole, kde sa hovorí, že
nie si ani horúci, ani studený, ale
vlažný, a preto ťa vypľúvam z úst. Čo
to znamená, pýtal som sa vtedy?

Dnešná doba je doba „prispôsobo-
vania“. Prispôsobujeme si zákony,
svedomie i Desatoro. Môžeme ju na-
zvať i dobou „premenovávania“. Vez-
meme si niečo, čo sa považuje za zlé,
a premenujeme to, aby to znelo lep-
šie. A napodiv, u väčšiny to funguje.
Veď predsa sledujeme „dobro“ kaž-
dého človeka.

PrIdAJ SA K nÁM. nAše Konto nA
fACebooKu SA volÁ mladým KN.

Nie je bohatý ten, 
kto veľa vlastní, 
ale kto veľa dáva; ten, 
kto je schopný darovať
seba samého.

JÁn PAvol II.
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trI bodKy.. .

CHCe to 
odvAHu!

Za každú správnu odpoveď získa-
va súťažiaci jeden bod. Zo všet-
kých správnych bodov vylosuje-
me každý týždeň jedného z vás,
ktorý získa hodnotné cédečko, 
dévedéčko alebo knihu. A navyše:

traja z vás vyhrajú tandemový 
zoskok padákom v apríli 2011. Ide
o zoskok so skúseným parašutis -
tom z výšky 4 000 m, ako bonus
dostanete aj fotografie a video
vášho zoskoku. Podrobnosti súťa-
že nájdete v starších číslach KN.

12.  Kolo
Súťažná úloha: Ako sa volali naj -
známejšie katakomby, v ktorých
boli pochovaní prví kresťania?

SúťAŽS

Monika Hricáková, študentka teológie,
riaditeľka občianskeho združenia Priatelia
Quo vadis, iniciátorka služby „infomail“ –
informácie v kresťanskej sieti.


