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Hľadali sme toho najhladnejšieho,
tvrdia aktivisti Forlife Mission
Jedna dobrá myšlienka, trochu pevnej vôle a radosť robiť niečo spoločne pre
druhých. Predstavujeme vám spoločenstvo študentov z bratislavského UPeCéčka,
ktorí sa nadchli myšlienkou ochrany toho najslabšieho života. Pochopili, že naša
spoločnosť bude o toľko priaznivejšia k životu a k rodine, o koľko viac priložia ruku
k dielu. Prinášame vám rozhovor s „dušou“ tejto komunity Luciou Labašovou.
Z akej myšlienky vznikol tím Forlife Mission?
Vznikol z evanjelia a z potreby. Kto počúva evanjelium, isto mu neuniklo, že je
o nekonečnej láske Boha a jej prejavoch, o viere
a skutkoch. Misijný duch a zvolanie „Choďte
do celého sveta a hlásajte radostnú zvesť!“
je, myslím si, životnou výzvou pre každého
kresťana. Hľadať ten najadekvátnejší spôsob,
s tými prostriedkami, ktoré máme, v prostredí,
akom sa nachádzame, pre tých, s ktorými
žijeme. V Bratislave vidíme mnoho možností,
ako sa realizovať, kde pomôcť a ako sa zapojiť
do diania spoločnosti. Hľadali sme však
tých najchudobnejších a najbezbrannejších.
A našli sme. Nenarodené deti. Od nich nikoho
„hladnejšieho“ po ochrane nepoznáme. Problematika pro-life tu funguje už desaťročia. Stretli sme sa s rôznymi postojmi nielen k pro-life
ako svetonázoru, ale aj k obsahu, ktorý zahŕňa.

Snímka: Jozef Brisuda

Pokrivené názory na realitu majú ďalekosiahle
dôsledky v podobe potratov a antikoncepcie. Vieme, že ide „len“ o bolestné dôsledky
oveľa väčšieho problému. Preto sme sa rozhodli s plným nasadením hľadať spôsoby,
ako čo najprijateľnejšie viesť dialóg s mladými
okolo nás. Chceme poukázať na hodnoty, no
zároveň aj na zlo, ktoré dnes akceptujeme už
ako normálnu vec. Preto aj s naším dovolením
dennodenne zomierajú nevinné deti. Práve
pre ne chceme zobúdzať spoločnosť a vnášať
do nej ideál životných hodnôt. Je to aj naša
zodpovednosť za to, čo sa deje okolo nás. Náš
tím Forlife Mission je len hmatateľným vyjadrením prijatia pozvania „Choďte a hlásajte
evanjelium.“
Aké prvé aktivity máte za sebou?
Od vzniku nášho tímu uplynul rok
a za ten čas sme mali možnosť zorganizovať
a spolupracovať na niekoľkých prednáškach
v bratislavskom UPeCe. Ako pro-life
začiatočníci sme pozvali hostí z Fóra života,
ktorí nám priblížili aktuálne výzvy spoločnosti
a konkrétne formy pomoci. Nasledujúca
prednáška bola venovaná antikoncepcii, na
ktorú sme prizvali odborníčku lekárku Evu
Grey. Vtedy nás príjemne prekvapila hojná
účasť mladých. Ďalšie prednášky zahŕňali
aktuálne témy, ktorými žila spoločnosť, ako
zámery Stratégie rodovej rovnosti a Stratégie
ľudských práv s pani Ocilkovou, diskusia s lí-
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drami úspešného chorvátskeho referenda o rodine, či rozoberanie otázky, ako chrániť život
pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa. Okrem
prednášok sme pomáhali pri Sviečke za nenarodené deti. Medzi mladými propagujeme
„duchovnú adopciu nenarodeného dieťaťa“.
V rámci trojdňovej adorácie v UPeCe na tému
Rodina v mojom srdci sme pripravili scénický
tanec, ktorý poukazoval na dôležitosť prítomnosti Boha vo vzťahu. V Deň počatého dieťaťa
sme v spolupráci s ostatnými tímami z UPeCe
pripravili špeciálnu oslavu „počatín” v Mlynskej doline. Chceli sme tak mladým študentom
príjemnou a im pútavou formou poukázať na
cenu každého (aj ich) života. Dať im možnosť
pouvažovať či podiskutovať na túto tému
pri hudbe, varenom punči či hre kalčeta. Pri
príležitosti blížiaceho sa Referenda za rodinu
naši členovia dobrovoľne pomáhali priamo
v ústredí Aliancie za rodinu pri odpisovaní
mailov, rozdeľovaní pošty či iných činnostiach.
Asi najväčšia udalosť, na ktorej sme mali
možnosť za uplynulý rok prispieť, bol Národný
pochod za život 2015. Pripravili sme workshop,
ktorý bol súčasťou programu a zúčastnili sme
sa aj ako dobrovoľníci pri organizácii Pochodu.
Okrem priamej služby dobrovoľníctva sa venujeme aj jeho propagácii a pozývaní mladých
z nášho okolia k angažovanosti.
Čo plánujete do najbližšej budúcnosti?
Chceme aj naďalej pokračovať v našich aktivitách od modlitbového projektu Duchovná
adopcia cez mesačné prednášky v UPeCe až
po nové menšie či väčšie „navonok vychádzajúce” projekty. Našou novinkou je pro-life
billboard v Mlynskej doline, ktorým chceme
príťažlivým štýlom osloviť mladých študentov
a cez to sprostredkovať Poradňu Alexis, projekty ako IPčko a iné konkrétne formy pomoci. Nato, aby sme mohli billboard zaplatiť,
hľadáme spôsoby, ako získať sponzorov.

Predovšetkým sa snažíme pozvať mladých
z UPeCe k spolupatričnosti, aby hoci symbolickým príspevkom boli aj oni priamo účastní
na tomto projekte. Ide nám o silu myšlienky, že
spolu dokážeme divy, že môžeme spolu nielen
vymodliť životy cez projekt Duchovná adopcia, ale aj konkrétnym malým gestom pomáhať
matkám a im deťom. Okrem toho sme zriadili
internetovú stránku, ktorú chceme posunúť
dopredu po obsahovej i formálnej stránke,
takže s ňou nás čaká ešte mnoho práce.
A veľkou výzvou pre nás je projekt 25. marec,
teda naša pilotná akcia minulého roka Počatinová oslava, na ktorej si chceme dať
mimoriadne záležať. V pláne máme aj menšie
projekty, ktorými chceme dať na vedomie,
že pro-life hodnoty nie sú záležitosťou hŕstky
staromódnych kresťanov, ale celej spoločnosti,
pretože život sa týka nás všetkých bez ohľadu
na náboženské presvedčenie.
Ako si predstavujete spoluprácu s Fórom
života?
Jednou z našich hlavných myšlienok je byť hlasom tých, ktorí ho nemajú. A rovnako byť hlasom aj v opačnom smere. Teda byť hlasom pomoci pre tých, ktorí ju potrebujú. Fórum života
vnímame ako organizáciu, ktorá konkrétnu pomoc vie poskytnúť a aj ju poskytuje. Chceme sa
aj naďalej snažiť sprostredkovávať jeho ponuky
a nadchýňať študentov pre dobrovoľníctvo
v tejto oblasti. A to v konkrétnych projektoch
ako Biela stužka alebo Sviečka za nenarodené
deti a takto aktívne prispievať “svojou troškou”
k chodu Fóra života. Tohtoročná kampaň
Dňa počatého dieťaťa je už tak trochu aj naša,
keďže budeme na nej spoločne pracovať v štýle
Počatinovej oslavy. Čo sa týka budúcnosti, sme
k dispozíci v rámci svojich možností. Chceme
sa učiť, pracovať na sebe a žiť náš misijný ideál,
pre ktorý sme sa dali dokopy. Pre deti a pre
evanjelium.

