DO ĽUTINY PUTOVALA SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

2. októbra do Ľutiny, najväčšieho mariánskeho pútnického miesta gréckokatolíkov na
Slovensku, smerovali kroky zamestnancov, klientov a podporovateľov jednotlivých
diecéznych a arcidiecéznych charít. Šiesteho ročníka Spoločnej púte Slovenskej
katolíckej charity sa zúčastnilo vyše 700 pútnikov. Púť charít 2015 organizačne
zastrešila Gréckokatolícka charita Prešov, ktorá pripravila v spolupráci so Slovenskou
katolíckou charitou pre pútnikov bohatý program.
Po modlitbe svätého ruženca, ktorým sa program Púte charít otvoril, nasledovala slávnostná
archijerejská svätá liturgia. Hlavným celebrantom bol vladyka Milan Lach, pomocný biskup
prešovskej archieparchie a Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident
Slovenskej katolíckej charity. V homílii bola zdôraznená potreba a podstata poslania charity
a jej zamestnancov v dnešnej dobe. „Práve Vy ste tí, na ktorých mnohí chudobní a osamelí
čakajú, aby aspoň chvíľu strávili s Vami“, povzbudil vladyka Milan všetkých zamestnancov
v ich obetavej a častokrát nedocenenej práce.
Poznatky o histórii a súčasnosť Ľutiny ako pútnického miesta boli priblížené v krátkom
exkurze miestneho správcu farnosti. Napoludnie začalo oceňovanie zamestnancov
jednotlivých diecéznych a arcidiecéznych charít v pásme Mosty vďaky. Úvod ocenenia bol
spojený s veršami poézie a mužským speváckym Zborom svätého Romana Sladkopevca.
Niekoľkými slovami sa prihovoril aj riaditeľ Slovenskej katolíckej charity, Mons. Štefan
Sečka a generálny sekretár Mgr. Radovan Gumulák. Takouto formou dvadsať vybraných
zamestnancov získalo ocenenie za dlhoročné úsilie, pracovité ruky a otvorené vnímavé srdce
pre tých, ktorí to potrebujú. Spoločná púť charít sa slávnostne ukončila Akatistom požehnania
rodín na Ľutinskej hore, mieste zjavenia svätého Mikuláša.
Vzájomná podpora, inšpirácia, prehĺbenie vzťahov a spoločná duchovná posila boli hlavnou
náplňou Púte charít. K dokonalej atmosfére prispelo aj slnečné počasie a rekordný počet
zamestnancov a sympatizantov Slovenskej katolíckej charity, ktorý presiahol očakávaných
700 pútnikov. „Najkrajším posolstvom boli spontánne pozitívne ohlasy a dobré podnety od
riaditeľov, zamestnancov aj klientov jednotlivých diecéznych a arcidiecéznych charít. Touto
cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zorganizovaniu Spoločnej púte,“ dodal riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov PhDr. Peter
Valiček.

Každoročná púť je súčasťou osláv obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989.
Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, keď do svojich rúk prevzala materiálnu,
zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokoch však štát
pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov. Po roku 1989 sa mohla
Charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala
vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a
Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje takmer 1 700 zamestnancov a pomáha jej aj 1 000
dobrovoľníkov. Ročne Charita poskytne pomoc viac ako 25-tisíc ľuďom v núdzi v takmer 250
zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb na celom Slovensku.
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