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Cokoliv jste učinili jednomu z 
mých nepatrných bratří, mně 
jste učinili.                     (Mt 25,40)                     
______________________________________           
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For you! 
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Milí přátelé Ježíšových slov. 
 

Takovou chudobu jsme opravdu neočekávali, když jsme se poprvé během našeho 
tábora go4peace v Albánii dostali do Fermentinu, okrajové oblasti Shkodry. Najednou jsme 
stáli v oblasti plné nejchudších chaloupek. Jílovité ulice byly v létě zaprášené, v zimě plné 
bahna. A všude si hrály děti. Většina obyvatel této čtvrti přišla z albánských hor. Byli cizí a 
zůstali cizí, ponecháni vlastnímu osudu. Městská správa je ignorovala.   
  

Elona, mladá studentka, vyrůstala ve Shkodře také. I její rodina měla jen to nejnutnější 
k životu, pevnou střechu nad hlavou, čistou postel, dost jídla a neporušenou rodinu. Když si 
poprvé uvědomila nouzi dětí v této čtvrti jejího rodného města, hluboce se jí to dotklo. Těmto 
dětem se dařilo zcela jistě mnohem hůře než jí. Obrázky, které viděla, ji už nenechaly 
chladnou. Se třemi řádovými sestrami, které už byly v pomoci angažované, a s jejími 
kamarády přemýšlela, co by mohli společně učinit.  

 
Hned bylo jasné, že se rodiče těchto dětí nemohou starat o jejich vzdělání. V tomto 

bodě potřebovala především činorodou pomoc. Tak se Elona se svými přáteli rozhodla 
organizovat pro děti z Fermentimu každou sobotu pestrá odpoledne. Přitom nabízí všem 
žákům pomoc se školou, doučování v matematice, albánštině a angličtině, sportovní aktivity, 
hry – a to už po dva roky! Jednou Elona vyprávěla, že nejhezčí na této práci je spoluprožívat 
radost dětí, když dostávají stále lepší a lepší známky ve škole.  
  

Mezitím zavedl život Elonu do Tirany, hlavního města Albánie. Každou sobotu, když 
má službu, jezdí autobusem za dětmi – dvě a půl hodiny! „Cokoliv jste učinili mým 
nepatrným bratřím a sestrám, mně jste učinili,“ říkal Ježíš svým přátelům. Konkrétní láska 
mladé Albánky se už teď počítá do „nebeského konta“, neboť skrz ni je řečeno: Pro Tebe! – 
For you! 
 

Za Onword Team              Meinolf Wacker 
 


