Toľko úsmevov a objatí sa nedá zažiť hádam nikde inde na svete

Pred dvomi rokmi som sa s priateľmi zúčastnila SDM v Madride a keďže to bol pre nás
nezabudnuteľný zážitok, rozhodli sme sa ísť na SDM aj tento rok. Bolo pre nás veľmi lákavé zažiť
spoločenstvo veriacich mladých v tak vzdialenej a exotickej krajine akou je Brazília.
Misijný týždeň sme prežili v Sao Paule vo farnosti Ipiranga. Väčšina z nás bývala v rodinách. Každý
deň mali pre nás organizátori pripravený bohatý program. Ráno sa začínalo modlitbou a prednáškou,
potom nasledoval kultúrny program a vždy po obede sme sa vybrali do mesta spoznávať jeho kultúru a
históriu.
Druhý týždeň sme sa presunuli do Ria de Janeira, kde sa už konali samotné SDM. Okrem oficiálneho
programu a katechéz, ktoré mal pre nás pripravené otec biskup Tomáš Galis, sme mali každý deň
možnosť vidieť niečo z krás mesta. A tak sme z očí do očí videli Krista Spasiteľa na hore Corcovado,
kúpali sme sa na najznámejšej pláži Copacabane, a celé mesto sme mali ako na dlani z vyhliadky
Cukrovej homoly. Všetky štyri časti oficiálneho programu SDM (privítanie sv. otca, krížová cesta,
vigília a záverečná slávnostná sv. omša) sa odohrávali na Copacabane.
Aj napriek veľkému počtu mladých, ktorí sa na SDM zúčastnili (cca 3mil.) sa nám vždy podarilo
obsadiť si dobré miesta, takže sme sv. otca mohli vidieť celkom zblízka. Pre mňa osobne to boli silné
momenty, vidieť ho, takého krásneho a milého, ako prechádza popri nás a žehná nám. 
V Riu sme bývali v chudobnejšej časti mesta v Madureire. Rodina nás od začiatku prijala s veľkou
láskou, a tak sme hneď od prvého dňa mali novú brazílsku mamu Máriu a sestru Taisu. Cristian, náš
dobrovoľník zo Sao Paula, si nás tak obľúbil, že sa v Riu pridal k našej skupine a celý čas nás
sprevádzal mestom a robil nám tlmočníka.
Brazília je vo všetkom úplne iná, ako všetko to, na čo sme zvyknutí doma.
Toľko úsmevov a objatí sa nedá zažiť hádam nikde inde na svete. Brazílčania sa objímajú pri každej
možnej príležitosti; keď sa stretnú, keď sa lúčia, veľakrát medzitým, a dokonca sa objímajú aj na “znak
pokoja” počas sv. omše. Usmieva sa tam snáď každý, či už je to len náhodný okoloidúci, policajt alebo
vojak. A každý je ochotný pomôcť vám. Ľudia sú dokonca takí ochotní, že pomôžu, aj keď sami
nevedia. Tak sa nám stalo, že sme blúdili mestom asi hodinu, pretože každý, koho sme sa spýtali na

cestu, nás navigoval iným smerom.
Oceán je nevyspytateľný. Prvý deň, keď sme sa boli poprechádzať po pláži, voda nám obmývala
členky a príjemne nás chladila. Tak sme tam len tak stáli a rozprávali sme sa, keď zrazu prišla vlna,
ktorá nás zaliala takmer po pás, takže sme mali kompletne mokré nohavice. Prekvapene sme sa na seba
pozreli a nezdržali sme sa hlasného smiechu. Všetci čo stáli okolo a videli nás, sa na nás tiež dobre
pobavili.
Na cestovanie sa v meste využíva metro, onibus (autobus) a vlak. Počas SDM boli vždy všetky spôsoby
prepravy upchaté pútnikmi. A hoci sme často dlho čakali, alebo sme cestovali ako sardinky, vždy bolo
veselo. Pri každej ceste sme sa zoznámili s pútnikmi z iných krajín, oprášili sme naše znalosti
angličtiny a porozprávali sme sa, alebo sme si zaspievali naše piesne, či zakričali naše pokriky.

Aj čo sa týka stravy, bolo o nás veľmi dobre postarané. Naša brazílska mama mala pre nás pripravenú
večeru vždy, keď sme sa vrátili z programu. Tak sa stalo, že sme večerali aj o druhej ráno  No, ale aj
taká je Brazília… Tradičné brazílske jedlo je pečené hovädzie mäso so zamiakmi, ryžou a fazuľou. Ich
dezertom, ktorý nesmel nikdy po jedle chýbať, je brigadeiro – niečo podobné ako naše Pikao. A nápoj,
ktorý sme tiež ochutnali, je osviežujúca caipiringa – niečo ako vodka s pokrájanou limetkou.

Je toho ešte veľa, čo by sa dalo napísať o tejto očarujúcej krajine. Ale všetky tie slová by boli málo
oproti tomu, aké to tam bolo v skutočnosti.

Teraz už len toľko, že som vďačná Bohu za to, že som mohla prežiť takúto skúsenosť, že som mohla
spoznať všetkých tých úžasných ľudí – či už Slovákov, alebo Brazílčanov a prežiť s nimi
nezabudnuteľné leto.  Vďaka ti, Bože 
Kejty

