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Vďačnosť je pamäť srdca
Sme Bohu vďační za ďalší rok života, ktorý nám 
doprial a za všetky projekty s nami, ktoré v modlitbe 
môžeme spoznávať a s Jeho pomocou realizovať.
Ďakujeme o. Tomášovi Tuptovi za štyri roky obetavej 
služby v Domčeku a vítame o. Františka Petrušku, 
ktorý prevzal po ňom úlohy a zodpovednosť.
Ďakujeme za spoluprácu duchovným otcom Marcelovi 
Jurčovi, Rastislavovi Gӧncimu, Jánovi Maťašovi, 
Marekovi Kačkošovi, starostom obcí Vysoká nad 

Uhom, Pavlovce nad Uhom a Čierne Pole, Roľníckym družstvám Vysoká nad Uhom, Pavlovce nad 
Uhom a Lekárovce, všetkým dobrodincom, dobrovoľníkom a rodákom Anky Kolesárovej za 
pomoc, spoluprácu a podporu. 

Záhrada Kráľovnej pokoja
„Mir, mir, mir – pokoj, pokoj, pokoj“.

Sme veľmi radi, že vedľa areálu Domčeka, ktoré voláme Nádvorie radosti, vzniká Záhrada 
Kráľovnej pokoja. Od prvého príchodu mladých do Vysokej nad Uhom sme prosili Pannu Máriu, 
Kráľovnú pokoja o pomoc. Aj teraz, v čase vojnového konfliktu a nepokojov vo svete môžeme 
znova počuť jej hlas: „Mir, mir, mir – pokoj, pokoj, pokoj.“ Je to jej odkaz tomuto svetu cez 
Mariánsku svätyňu v Medžugorí. Odtiaľ sme minulý rok kúpili bielu sochu Panny Márie s túžbou 
umiestniť ju do záhrady. V lete sme jej našli miesto v strede záhrady, kde poskytuje príjemné 
miesto na modlitbu. Celé leto tam prichádzali ľudia, aby sa stíšili a oddýchli si na lavičke. 

Chcem poďakovať všetkým obetavým ľuďom, vďaka ktorým sa podarilo obyčajnú záhradu 
premeniť na labyrint chodníkov, po ktorých sa dá prechádzať. Ďakujem projektu European 
solidarity, ktorý nás naštartoval a dal nám počiatočný vklad. Ďakujem rodinke Kovalíkových 
z Oravy, ktorí nám kúpili ako dar dva kamióny zámkovej dlažby na prístupový chodník v záhrade. 
Ďakujem rodine Bartákovej z Košíc, ktorá nám darovala pozinkované obrubníky v dĺžke 760 
metrov do celej záhrady. Ďakujem Firme Syráreň Bel a.s. z Michaloviec za finančnú podporu a ich 
zamestnancom, ktorí prišli ako dobrovoľníci realizovať výsadbu trvaliek v záhrade. Rozhodli sa, že 
sa budú starať o udržiavanie časti záhrady občasnými brigádami. Ďakujem otcom rodín so synmi 
z Martina a Vrútok, ktorí prišli pomáhať na stavbu a pomohli nám aj v záhrade rozvážať drevnú 
štiepku, ktorú nám darovala rodina Vojtecha Klochaňa z Oravy. Chcem poďakovať rodinke 
Vincových z Čierneho Poľa za obrovskú pomoc pri celej úprave záhrady, keď ich bager (UNC) 
vyrovnával terén, vytrhal staré stromy, stĺpiky z oplotenia, rozvážal materiál, betónoval 
a v maximálnej miere poslúžil aj pri výstavbe Centra pre mládež. Chcem poďakovať všetkým, ktorí 
mali účasť na tvorbe tejto záhrady - architektovi Jankovi Konečnému a tým, ktorí pomáhali písaním 
projektov, všetkým dobrovoľníkom aj domácim, ale zvlášť ľuďom v tíme Domčeka, ktorí v nej 
odpracovali veľké množstvo manuálnej práce. V ďalšom roku plánujeme zrekonštruovať stodolu 
a dokončiť budovanie mlatových chodníkov v prednej časti záhrady a pokračovať vo výsadbách. 
Ďakujeme aj ľuďom, ktorí hlasovali za náš projekt v Tescu, vďaka ktorému sme vymenili 
šmýkačky a doplnili nové prvky na detskom ihrisku v areáli Domčeka. 
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Názov akcie Termín Počet Poznámka (DO – zn. Duchovná obnova) 
Na ceste povolania 21.-23.1.2022 12 DO saleziáni chlapci ašpiranti
Kráčame tímovo 21.-23.1.2022 16 Teambuilding organizátori pútí
Komunitný teambuilding 26.-27.1.2022 12 Spoločenstvo Domčeka
Rastieme v láske 28.1.2022 27 DO Gymn. Cyrila a Metoda, Nitra
Radosť duše 1.-2.2.2022 20 Spoločný čas - prijatie
Víťazstvo lásky 12.2.2022 15 Online púť – iba technické zabezpečenie
Služba so srdcom 18.-20.2.2022 18 Dobrovoľníci v Domčeku
Srdce v službe 23.-27.2.2022 15 Spoločný čas  - prijatie 
Po stopách radosti 30.3.2022 39 DO ZŠ 8.roč, Humenné 
Domček pomáha Ukrajine 26.2.-1.5.2022 343 Dobrovoľníci v Domčeku pre Ukrajinu
Som darom 3.-4.5.2022 22 DO Gymn.sv. Mikuláša sexta A, Prešov 
Reštartuj svoj život 5.-6.5.2022 22 DO Gymn.sv. Mikuláša sexta B, Prešov, 
Splň si svoj sen 10.-11.5.2022 29 DO Gymn.sv. Mikuláša kvinta A, Prešov, 
Vzťahy v rodine 12.5.2022 30 CSŠ 7. ročník, Snina
Robiť radosť robí radosť 13.-15.5.2022 20 Víkendová brigáda 
Krok viery 14.5.2022 33 Birmovanci Vojčice
Budovanie záhrady 18.5.2022 25 Dobrovoľníci zo Syrárne Bel a.s., Michalovce
Sila rodiny 20.-21.5.2022 19 DO rodiny, Košice
Máš viac ako si myslíš 21.5.2022 30 Birmovanci Senné a Gelnica
Púť s TV LUX 21.5.2022 37 Putovanie po pútnickych miestach
Plánovačka leta v Domčeku 21.5.2022 13 Porada - plánovanie akcií
Rastiem vo viere 22.5.2022 42 Birmovanci Richvald
Púť s TV LUX 23.5.2022 45 Putovanie po pútnickych miestach
Kráčam v slobode 25.-26.5.2022 28 DO Gymn. Františka z Assisi, Vranov n/Topľou
Všetko tvorím nové 28.-29.5.2022 56 68. púť radosti
Proaktívny prístup k životu 2.6.2022 45 ZŠ 9. ročník, Stropkov
Budovanie zdravých hraníc 3.6.2022 51 ZŠ 8.- 9. roč , 1. skupina, Sobrance 
Koľko stojí odpustenie 10.6.2022 44 ZŠ 8.- 9. roč, 2. skupina, Sobrance 
Vytrvalosť! 11.6.2022 52 Birmovanci Stropkov
Svetlík 12.-15.6.2022 24 Stretnutie tímakov z centier Slovenska
Vernosť až do konca 16.6.2022 41 DO Gymn. J. Zlatoústeho 3. roč., Humenné
Sila povzbudenia 18.6.2022 25 Birmovanci Žbince a Moldava n/ Bodvou
Zbohom buď! 21.6.2022 24 Stretnutie organizátorov púti 
Zamyslenie o zodpovednosti 21.6.2022 34 DO CSŠ 9. ročník, Bardejov 
Zamyslenie o slobode 22.6.2022 39 DO CZŠ 8.-9. ročník, Prešov - Solivar
Hodnoty a očakávania 23.6.2022 33 DO ZŠ Cyrila a Metoda 9. Ročník, Košice
Púť rodín 24.6.2022 185 Celoslovenská účasť
Živý život 27.6.2022 26 CSŠ 5. ročník, Humenné
Si jedinečný, si jedinečná 4.-8.7.2022 40 Táborový týždeň pre 13/14 ročných
Putovanie k bl. Anke 11.7.2022 45 Pútnici z Poľska
Predfestivalová porada 16.7.2022 15 Hodnotenie Festivalu radosti
Ankin deň 17.7.2022 207 Stretnutie domácich a hostí
Cesta domov 2.-6.8.2022      43 Program pre deti z Detských domovov
Hľadaj radosť v Pánovi 11.-14.8.2022 119 Festival radosti
Si jedinečný, si jedinečná II. 15.-19.8.2022 38 Táborový týždeň pre 13/14 ročných
Život v pravde 22.-23.8.2022 27 DO spojený zbor mladí, Snina
Organizátorská plánovačka 26.-28.8.2022 11 Plánovanie akcií organizátori
Výročie blahorečenia 1.9.2022 500 Program na pódiu 
Aj ty máš poslanie 4.-5.10.2022 32 DO Gymn.sv. Moniky 2.A, Prešov
Mozaika tvojho života 6.-7.10.2022 38 DO Gymn.sv. Moniky 2.B, Prešov 
Staň sa darom pre iných 8.10.2022 48 Birmovanci Kapušany
Na ceste k dospelosti 11.-12.10.2022 37 DO Gymn.J.Zlatoústeho 1.A , Humenné
Život je dar a úloha 13.10.2022 41 ZŠ 9. ročník, Trebišov



Slobodní milovať 14.-16.10.2022 91 Púť radosti
Máš čo ponúknuť 18.-19.10.2022 40 DO Gymn.sv. Moniky 2.C, Prešov
Objav seba samého 20.-21.10.2022 36 DO Gymn.sv. Moniky 2.BA, Prešov
Skrášľovanie záhrady 22.10.2022 14 Brigáda v záhrade
U Jozefa 22.10.2022 12 Stretnutie mužov
Život s pohľadom na cieľ 21.-23.10.2022 14 Víkendovka mladí, Sabinov
Rozhodnutia v živote 25.-26.10.2022 30 DO Gymn. J. Zlatoústeho, Humenné
Dotyk svätosti 28.10.2022 40 Zdravotne znevýhodnení, Fričovce
Odvaha lásky 4.-6.11.2022 35 Mladí zo Združ. mariánskej mlád., B. Bystrica
Cesta túžby 9.-10.11.2022 30 DO Gymn. Tomáša Akvinského sexta, Košice
Žime podľa pravdy 11.-13.11.2022 93 Púť zrelosti
Celostný rast 15.-16.11.2022 27 DO Tomáša Akvinského 2.B, Košice
Mladé srdce 18.-19.11.2022 55 Púť animátorov eRka z Oravy
Rodiny KE Furča 19.11.2022 55 Púť rodín,  Košice - Furča
Stvor vo mne srdce čisté 22.-23.11.2022 30 DO Tomáša Akvinského 2.A, Košice 
Vieš, kto si? 26.-27.11.2022 80 Birmovanci Bardejov a Záhradné
Ako vidíš svet? 29.11-1.12.2022 21 DO Gymn. Sv. Mikuláša kvinta B, Prešov 
Kráčanie v pravde 2.12.2022 55 Púť základných škôl z Oravy
Duchovná obnova UPC 9.-11.12.2022 18 Mladí z Univerzitného centra z Košíc
Radostnou cestou 14.12.2022 33 ZŠ 8.a 9. roč., Humenné
Návštevy individuálne počas celého roka 2 000 odhadom
SPOLU 5 641

Domček pomáha
Anka ako obeť vojnového násilia nás pozvala slúžiť ďalším obetiam vojny. 

Keď koncom februára začala vojna na Ukrajine všetky sily a čas sme venovali prijímaniu 
utečencov, predovšetkým matkám s deťmi. Keďže sme blízko hraníc s Ukrajinou, poskytli sme im 
prvú pomoc službou prijatia a krátkodobého ubytovania. Cez Domček prešlo takmer 540 ľudí z 
Ukrajiny. Obec poskytla kultúrny dom, aby sa zväčšili kapacity a naši dobrovoľníci sa im 
nepretržite a neúnavne venovali. Bol to veľmi náročný čas pre život v Domčeku. Zrazu sa úplne 
všetko zmenilo. Denne bolo potrebné poskytnúť stravu pre cca 70 a viac ľudí. Doteraz nechápeme, 
ako sme to všetko zvládli.  Je to tajomstvo, nepretržitá prevádzka, nočné prijímanie ľudí, sústavná 
služba bez prestávky. Nedalo sa Domček zavrieť a oddýchnuť si. Bolo potrebné venovať sa ľuďom, 
vypočuť ich, povzbudiť, utešiť. Asi najťažšie bolo počúvať ich ťažké príbehy, keď zrazu prišli 
o dom aj o domov, keď stratili strechu nad hlavou, vzali im otca, živiteľa rodiny, brata, ostali 
mamky samé s deťmi. Doteraz, keď si na to spomeniem, tisnú sa mi slzy do očí. Je iné o tom počuť 
a iné s nimi byť a zdieľať tu bolesť. Utekajú a nevedia kam. Hľadali sme im spoje, ďalšie kontakty, 
kde ich niekto príjme. Pomáhali sme im rozhodovať sa, pretože boli vyplašené a nevedeli ktorá 
voľba bude správna. U nás zostať nemohli, pretože ďalšiu noc prišli ďalšie mamy s deťmi. Jedna  
dve noci a museli ísť ďalej, aby uvoľnili miesto. Ľudia začali spontánne prinášať k nám 
humanitárnu pomoc a začali  nám privážať aj tú, ktorá bola na hraniciach a nemali ju tam už kde 
dať, aby sa nepoškodila. Vytvorili sme sklady v Domčeku, v kultúrnom dome, v skladoch 
v kuchyni, v poľovníckej miestnosti, všade kde sa dalo. Prichádzali k nám dodávky nielen zo 
Slovenska, ale aj zahraničia - Nemecka, Rakúska, Talianska... My sme milodary preberali, triedili 
ich a ukladali a potom vyvážali na miesta transportu, kde sa plnili kamióny na Ukrajinu alebo keď 
boli naplánované nočné prepravy cez hranicu dodávkami. 

Ľudia prichádzali slúžiť ako dobrovoľníci k nám do Domčeka z celého Slovenska, z Čiech, 
z Nemecka. Chceli byť tu, kde sa pomáha. Pamätám si na rodičov, ktorí nechali deti doma 
v Bratislave, vzali najstaršiu dcéru gymnazistku, aby prišli slúžiť ako dobrovoľníci na víkend. 
Nevedeli zostať doma.  Mnohí si vybrali dovolenky, aby tu mohli slúžiť núdznym. Sme im za to 
nesmierne vďační, pretože ich obetavý prístup nás samých povzbudzoval a posilňoval.

Ďakujeme všetkým kňazom a rehoľníkom, ktorí prišli taktiež na toto miesto poslúžiť. Keď sa 



zriadilo v Michalovciach veľkokapacitné centrum, náš Domček sa zmenil na útočisko pre 
dobrovoľníkov, ktorí slúžili na hraniciach a prijímali sme iba núdzové stavy opustených mám 
s deťmi, pretože v tých obrovských vykurovaných stanoch, keď boli deti choré, nevedeli zaspať. Pre 
mňa bola najťažšie chvíľa, keď som prvú noc stál na hranici okolo pol druhej a videl som ako 
mamy s deťmi tlačia kočík, o ktorý sa držia ďalšie malé deti a za sebou druhou rukou ťahali veľký 
kufor, v ktorom mali narýchlo zbalené „všetko“. Oproti nim prechádzali cez hranicu muži, ktorí 
dostali povolávací rozkaz, aby bránili svoju vlasť. Bol to veľmi smutný pohľad, strašná zima a 
chlad to ešte umocňoval. V Domčeku sme varili nonstop čaj a prevážali ho našim autom cez 
hranicu uzimeným a často aj podchladeným mamám s deťmi, ktoré stáli v radoch aj dvanásť hodín. 

Od mája sa všetko u nás vrátilo do pôvodných koľají a začali sme prijímať pútnikov, robiť 
duchovné obnovy, organizovať púte pre mládež aj pre rodiny. Sme radi, že môžeme slúžiť opäť ako 
dom prijatia pre všetkých, ale sme pripravení kedykoľvek otvoriť náruč a poskytnúť podporu 
a pomoc núdznym. Blahoslavená Anka bola obeťou vojnového násilia, aj náš Domček slúžil 
obetiam vojnového násilia. 

Centrum pre mládež
Sen sa stáva skutočnosťou. 

Od kedy som prišiel do Vysokej nad Uhom k hrobu Anky Kolesárovej, cítil som, že tu má 
stať Centrum pre mladých. Malý Domček sme nafukovali dokupovaním ďalších domov a ich 
náročnou rekonštrukciou. No vždy sme boli odkázaní na veľké priestory škôl a kultúrnych domov 
vo Vysokej, Pavlovciach a v Palíne. Konečne dozrel čas, aby sme mali vlastnú halu na naše aktivity 
a rozšírili možnosti ubytovania. S veľkým nadšením a radosťou sme sa pustili do stavby Centra pre 
mládež. Veľa hodín sme už odpracovali dobrovoľnícky, ale aj firmy ktoré u nás pracujú, nám 
pomáhajú ako môžu. Chceli by sme v januári zrealizovať strechu a založiť okná, aby sme mohli 
pracovať v interiéri. Našou túžbou je čím skôr dať budovu do prevádzky, aby slúžila všetkým, ktorí 
sem prichádzajú.  Nie je ľahké stavať takúto budovu v tomto období, keď všetky materiály zdraželi. 
Len vďaka dobrým ľuďom môžeme napredovať. 

Výstavbu centra mal mať na starosti Miroslav Jenčo, konateľ firmy Mopostav s.r.o., ktorý 
náhle zomrel vo veku 57 rokov na zlyhanie srdca. Stali sme sa dobrými priateľmi a spoločníkmi pri 
rozvíjaní Pastoračného centra Anny Kolesárovej. Ďakujem mu, že nám pomohol obnoviť tri domy – 
ARS, Tímček a Dom sv. Jozefa a vybudovať prístupový chodník k hrobu blahoslavenej Anky. 
Nikto nečakal, že zrazu tu nebude. Nastúpila ťažká  a bolestivá chvíľa nielen pre samotnú rodinu, 
ale aj pre nás, ktorí sme s ním rátali a chystali sa s ním do veľkej výstavby. Chcem mu poďakovať 
za všetko dobro, ktoré vykonal z lásky k rodinám a mladým. Jeho osoba má čestné miesto 
v dejinách Domčeka. Nech ho Pán odmení a dopraje mu večnú blaženosť. Celá ťarcha 
zodpovednosti za jeho firmu a rozbehnuté projekty padla na jeho manželku a syna Lukáša. Tí sa 
toho ujali a pokračujú v tom, čo ich otec rodiny začal. 

Ďakujeme rodine Kapičákovej z Oravy, ktorí nám darovali kamión roxorov a poskytli na 
šalovanie doky, tregre a stojky. Ďakujeme pánu Barkocimu z Prešova za požičanie doka dosiek 
a tregrov. Ďakujeme Jozefovi Jalčákovi, ktorý sa so svojim tímom podujal vybudovať hrubú stavbu. 
Ďakujeme architektovi Ing. Arch. Patrikovi Kasperkevičovi a projektantovi Ing. Lukášovi Jenčovi, 
ktorí prevzali na seba zodpovednosť za výstavbu a sú v neustálom kontakte s robotníkmi na stavbe. 
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť aj z radov domácich. Ďakujeme 
veľkému množstvu tých, ktorí nám fandia a povzbudzujú nás. Ďakujeme za všetky modlitby 
a finančné dary pre stavbu nového centra. Boh každé dobro vidí a nenechá ho bez povšimnutia. Tak 
ako náš Domček učí mladých: „Buďte požehnaní a staňte sa požehnaním.“

Do nového roka 2023 Vám vyprosujem Božie požehnanie. Otec Pavol Hudák. 

BLAHOSLAVENÁ ANKA KOLESÁROVÁ, ORODUJ ZA NÁS!


