
Je to výhoda aj nevýhoda. Výho-
da v tom, že odvšadiaľ je k nám (re-
latívne) blízko a môžeme tak tvoriť
„duchovné srdce“ mesta. Z väčšiny
miest v Bratislave sa k nám dá prísť
MHD bez prestupovania.

Nevýhoda je v tom, že Staré Mes-
to sa pomaly vyľudňuje... a my pred-
sa chceme slúžiť ľuďom. Naše dvere
sú otvorené priamo na ulicu, čo ne-
sie svoje riziká (bezdomovci, žobrá-
ci), na druhej strane sme však za -
tiahnutí do pulzujúceho mesta, nie
uzavretí za vrátnicami a bránami.
Toto mesto má svoje otázky, ktoré
nám kladie v každodennej realite.
Myslím si, že je to krásna vízia domu
aj do budúcnosti, držať prst na pulze
každodennosti. 

 V akom čase je Dom Quo vadis
otvorený? Aj cez víkend?

V súčasnosti máme otvorené v pra-
covné dni medzi 16.30 a 21.00. Po-
stupne plánujeme predlžovať otvá-
racie hodiny aj na víkend. Keďže sme
všetci dobrovoľníci arobíme to vo svo-
jom voľnom čase a z vlastného nadše-
nia, niekedy aj na úkor iných povin-
ností, nie je jednoduché udržať chod
Domu Quo vadis. Preto pozýva me ľu -
dí do tejto krásnej a náročnej služby.

V dome prebiehajú mnohé akcie.
Môžu sa k vám prihlásiť kresťanskí
umelci, ktorí by sa chceli prezen-
tovať? Aký je kľúč na ich výber?

Áno, môžu sa prihlásiť. Výber je
však veľmi individuálny, závisí od
vhodnosti tvorby a termínu. Vždy,
keď si neviem dať rady, ochotne nám
pomáha historička umenia Alena
Piatrová, čo je pre nás skvelá pomoc.
V budúcnosti plánujeme výber kon-
kurzom, alebo iným „kľúčom“, ale
to je ešte otázkou hľadania. Sme dy -
namicky vyvíjajúce sa dielo, ☺.

 Súčasťou programu sú aj pravi-
delné stretká. O čom sú? Dá sa
k nim pridať?

Stretká, ktoré bežia poobede, sú
skôr súkromného charakteru. Sú to
ľudia, ktorí sa už roky stretávali,
modlili, alebo aj mladé nové spolo-
čenstvá, ktoré vznikajú z túžby po
modlitbe a stretnutí. Zo známejších
mien sú to Modlitby matiek, Ebene-
zer, Comunione e liberazione a mno-
hé iné. Myslím, že niektoré dokážu
prijímať nových členov, ale je to veľ -
mi individuálne, treba sa s nami
skontaktovať.

V ponuke je aj kaviareň. Je niečím
výnimočná? Sú vaše ceny porovna-
teľné s cenami v centre mesta?

Kaviareň vznikla najmä vďaka
mnohým darcom, ochotným pomá-
hajúcim ľuďom a existuje vďaka ich
podpore a službám. Bez darcov (kávo -
varu, pohárikov a iného základné -
ho vybavenia) by sme nemohli začať.
Takisto bez mnohých podporovate-
ľov a láskavej podpore arcibiskup-
stva, ani pokračovať. Sme všetkým
veľmi vďační, či už za materiálnu,
alebo duchovnú pomoc. Preto aj na-
še odporúčané ceny sú oveľa nižšie
ako v centre mesta. Naša kaviareň je
výnimočná napríklad nábytkom,
ktorý je kompletne vyrobený zo sta-
rých vecí, ktoré sme cez leto prerá-

bali do terajšieho stavu. Napríklad
ručne čalúnené kresielka (látku aj
kreslá sme dostali). Takisto zaujíma-
vé plastové lampy Jura Vyboha, kto-
ré sú umeleckým kúskom recyklá-
cie. Juro spolu s inými stojí aj za
prerábaním interiéru kaviarne.

Funguje všetko na báze dobrovoľ -
nosti?

Všetci pracujú ako dobrovoľníci,
čo je ojedinelý jav. Dobrovoľnícka
kaviareň je v takomto rozsahu za-
tiaľ pilotným projektom na Sloven-
sku. Máme kompletný kaviarenský
sortiment teplých a studených ná-
pojov, ako aj polotovarov. Ceny sú
odporúčané a vzhľadom na prácu
dobrovoľníkov sa dajú ponúkať aj
nižšie ceny. Ľudia však dávajú nie-
len preto, aby zaplatili, ale aj preto,
aby podporili nás aj celý dom, kto-
rý si vyžaduje financie. Ponúkame
aj moderné spoločenské hry, ktoré
sú práve „in“ (v tomto nás podpo ri-
lo mesto). Tešíme sa na návštevní-
kov, myslím, že najlepšie je presved -
čiť sa na vlastné oči ☺.

 Často sa stáva, že človek váha
vojsť, lebo podobné aktivity bývajú
v uzavretom kolektíve a hneď by

pritiahol všetky pohľady v miest-
nosti. Môže sa tohto báť aj u vás?

Väčšina aktivít je otvorená pre ve-
rejnosť: na prednáškach, premieta-
niach, diskusiách a iných aktivitách
uvítame každého. Našou snahou je,
aby sa ľudia dokázali navzájom pri-
jímať, aj keď sa vidia prvý raz v živo-
te. Chceme byť otvorení všetkým ľu-
ďom dobrej vôle, či už kresťanom,
alebo nekresťanom, a snažíme sa to
docieliť propagáciou v kostoloch
a školách. Strach z iných by sme
chceli prekonávať práve nenásilným
a príjemným prostredím, kde sa
človek môže cítiť pohodlne. 

 Čo chystáte v budúcnosti?
Plánujeme viac popracovať na

programe (prednášky, svedectvá,
diskusie, koncerty...), na vylepšova-
ní kaviarne, ako aj celého Domu Quo
vadis, plánujeme aj tzv. infocen trum.
Najmä však chceme pracovať na tom
najdôležitejšom: aby sme boli čo
najbližšie k Bohu a k ľuďom. Chceli
by sme napĺňať sen mnohých o kres-
ťanskej kaviarni. Sme žijúcim dôka-
zom Božej starostlivosti a tým plánu-
jeme byť aj naďalej. Máme túžbu byť
miestom na stretnutie a obja vova-
nie svojich darov v službe iným pre
rast lásky. A tým byť aj svedectvom
pre svet. 
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v dnešnom svete je to priam zázrak, že všetko funguje a existuje na dobrovoľníkoch.
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Chcete získať 2 lístky na vianoč-
ný gospelový koncert The Hope
Gospel Singers and Band, ktorý
sa uskutoční v Bratislave 
(Istropolis) 8. decembra 2010 
o 19.00? Napíšte nám do 1. de-
cembra, na akých známych po-
dujatiach na Slovensku táto
skupina účinkovala. –RED–

SúťAŽS


