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Kedy budu šicke Cigani a Gadžovie konečne kamaraci?
Pod Spišským hradom je taký jak malý hrad. Má aj vežičky, hrubé múry a aj kostol. A sa tam
učia za farárov. Vojdeme dnuka a tam normálne Cigáni a Gadžovia zo Slovenska, z Moravy a aj
z Maďarska a Poľska. Boli na občerstvenie, rozprávali sa, modlili sa a spievali bez pálenky a aj
na izbe spolu bývali. Sa to volalo „Konferencia o pastorácii Rómov“, tak nejako. Asi 100 ľudí
prišlo a nehádali sa, nič.
Parádny koncert spravili, aj divadlo bolo a potom aj scénky, že, ako je to medzi nami Rómami i
Slovákmi v bežnom živote.
A počul o tom arcibiskup z Košíc, ta prišiel, ne? A sv. omšu pre nich urobil aj ich pochválil, že
pekne spolupracujú a že sa modlia, a ich povzbudil, aby vydržali. A potom aj druhý biskup, čo
býva tam - v tom Podhradí (bo to je mestečko pod hradom). Aj on prišiel zo zvedavosti, že čo
tam sa robí. Pozrel a videl, že sa nebijú a že dokonca si pomáhajú na ceste k Bohu. Hovoril
kňazom aj tým ostatným, že treba vydržať v práci aj keď nie sú hneď výsledky.
Ukázali nám tam super cigánske múzeum. Do takého jak tunela sa išlo a tma. A v jednom rohu
kováč, potom taký, čo vyrezával z dreva sošku, metly tam tiež robili, a bola aj žena s deckom na
rukách. A aj koleso a veľa obrázkov, čo je to kultúra Cigánov.
Skoro tri dni spolu a sme si povedali aj o tom, čo nás trápi, aké sú problémy. Prednášal jeden z
Poľska, múdry chlap, profesor. Potom aj jeden z Maďarska - duchovný otec s tromi Cigánmi
vystupovali a také veci, že aj skoro sme plakali, aj sme sa smiali, nom zo života tak úprimne, čo
prežívali, ako sa obrátili k Bohu a že robia v centrách pre svojich vlastných.
Posledný deň hádajte kto rozprával? Ta náš otec Peter, rašaj z Luníka IX. Dobré mal slovo,
také naozaj do srdca, že s Cigánmi nemôže robiť človek sám, že nás treba ako tím (viacej
spolu) a že ku všetkým, aby sme išli, ne iba k bohatým. A škoda, že už koniec, bo dobre tam
bolo, fest. My z Lunika sme boli štyria.
Sme sa rozišli všetci domov s tým, že každý môže ku druhým prísť zadarmo, že tomu z
Poštárky dajú zjesť, keď príde na Luník, alebo z Čičavy, či z Križovej Vsi do Ostravy aj
prenocovať zadarmo.
A ešte Renovabis z Nemecka (charitatívna spoločnosť) daruje peniaze na tri roky na projekty v
centrách pre Rómov. Kto najlepšie bude robiť, že viac dostane.
Na druhý rok zas bude konferencia. Tak, ale dovtedy treba dačo urobiť spolu, aby sme sa mali
o čom porozprávať a radosti podeliť. Žime jak jedna rodina!
Peter Sabol, SJ
viac info o konferencii a prednáška o. Petra Bešeneyia: Konferencia "Služba Cirkvi v rómskych
komunitách" 2014
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