SVET MISIÍ
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Janka Jopková: „Chcem Ti ponúknuť

to najlepšie zo seba...“
„PRIJMI KRÍŽ – ZNAK KRISTA SPASITEĽA. VŽDY PAMÄTAJ NA SVOJE
POSLANIE A NA SVOJ ZÁVÄZOK SLUŽBY A LÁSKY VOČI VŠETKÝM
ĽUĎOM, OSOBITNE MLADÝM,” ZAZNELO Z ÚST DELEGÁTA PRE MISIE
DONA PETRA KUCHÁRA SDB PRI ODOVZDÁVANÍ MISIJNÉHO KRÍŽA
DOBROVOĽNÍČKE JANKE JOPKOVEJ V DIVINE.
Ako sa niekto môže dostať len tak do Afriky, k deťom
v núdzi, žiť s nimi, učiť ich, hrať sa s nimi, rozprávať
sa s nimi, vychovávať ich, tráviť s nimi čas, radiť im,
pomáhať im? K deťom, ktoré nemajú nikoho, alebo ak
majú, nie je schopný alebo nemôže sa o ne postarať.
Janka Jopková z malebnej dedinky Divina neďaleko Žiliny je ďalšou misijnou dobrovoľníčkou z našej diecézy,
ktorá sa rozhodla obetovať rok svojho života na misiách
ďaleko od svojich blízkych.

SMER KALA-KALA
Pri slávnostnej svätej omši vo farskom kostole sv.
Ondreja v nedeľu 9. septembra prijala misijný kríž.
Kríž, ktorý má pripomínať jej poslanie, kríž, ktorý jej
má byť ochranou a prameňom milosti pre jej službu.

Tento kríž ju bude sprevádzať v ďalekej Afrike. Jej
misijnou krajinou je Angola – stredisko Kala-kala pre
približne stovku chlapcov z ulice.
Po evanjeliu a príhovore počas svätej omše, na ktorej bol
prítomný aj miestny pán farár vdp. Pavol Mičúch, nasledoval Jankin prísľub: Na otázku kňaza, či chce pokračovať v poslaní Dona Bosca slúžiť tým najchudobnejším
a opusteným a prinášať svetlo evanjelia tým, ktorí ešte
nepoznajú Krista, odvetila: „Áno, chcem, aby som sa
stala žiarivým príkladom v Cirkvi, účinným hlásateľom
Božej lásky pre mladých a široké vrstvy...“

TEŠÍM SA NA TISÍC VECÍ
Jankina túžba ísť na misie sa zrodila ešte na strednej
škole. To, čo nosila vo svojom srdci, sa naplnilo počas jej
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prvej krátkej misie pred rokom na Ukrajine. Nadšenie
pre misie po ukrajinskej skúsenosti vzrástlo a Janka sa
rozhodla ísť slúžiť v náročnejších podmienkach na celý
rok. Za Janku sa doma modlí aj jej stará mama, za saleziánske dielo a za službu ich vnučky v ňom. „Už niekoľko
rokov vnímam, že ma Pán povoláva ísť na misie. Znamená to pre mňa plnenie Božej vôle a naplnenie mojej veľkej túžby. Neviem sa dočkať, kedy odcestujem. Teším
sa na tisíc vecí. Na to, ako vystúpim z lietadla v Angole,
ako budem postupne spoznávať nových ľudí, no a hlavne na to, keď im budem môcť pomáhať.“
V máji tohto roka Janka ukončila štúdium na Katolíckej
Univerzite v Ružomberku a ako špeciálna pedagogička bude učiť deti v centre čítať, písať, počítať a tráviť
s nimi voľný čas pri hrách, rôznych aktivitách a tiež
spoločných modlitbách. Ako sa vyjadrila, chce jednoducho - viesť deti bližšie k Bohu...
Jankina príprava na misie trvala rok. „Bola úplne super.
Škoda, že je už za nami. Som veľmi vďačná, že som
mohla spoznať mladých ľudí, ktorí tiež túžia ísť na
misiu. Navzájom sa podporujeme i dnes a modlíme sa
za seba. Nadobudla som však aj lepší obraz o rôznych
misijných krajinách a taktiež som veľmi veľa získala
v duchovnej oblasti. Verím, že chlapcom v centre KalaKala, ku ktorým idem, aspoň trocha pomôžem a že aj
mňa to posunie dopredu,“ prezradila nám krátko pred
odchodom na letisko.
15. september – sviatok Panny Márie Sedembolestnej bol
deň jej odletu do Afriky. Nech Janku a ostatných štyroch
slovenských dobrovoľníkov na tejto angolskej misii chráni a prihovára sa za nich táto skvelá patrónka.
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„Pane, viem že si dobrý Otec, ktorý sa stará o každé
svoje dieťa, o dospievajúcich a mladých ľudí, o tých,
ktorí trpia, o utláčaných a chudobných, o chorých
a zavrhnutých. …Vďaka Otče, že si aj mňa povolal
k spolupráci. Chcem Ti ponúknuť to najlepšie zo seba
v prospech svojich blížnych, zvlášť mladých a chudobných, a tých, ktorí to najviac potrebujú. Sľubujem Ti,
že sa budem snažiť ich milovať, ako ich miloval Tvoj
Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás úplne obetoval…
Budem sa snažiť…. rásť vo viere a láske, aby som
mohla spolu s inými dobrovoľníkmi budovať novú
civilizáciu lásky…“ (úryvok z prísľubu)

