
 

 

 
März / Marec  2019                                 slowen. 

Karkoli ste storili enemu od 
teh mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili.              (Mt 25,40)                                                 
 _________________________________________           

Zate! 
For you! 
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     Dragi Prijatelji Besede! 

  Takšne revščine nismo pričakovali, ko smo med našim kampom miru v Albaniji prvič 
prispeli v Fermentim, obrobni predel Skadra. Naenkrat smo stali sredi predela, polnega 
najrevnejših koč. Glinene ulice so bile poleti zaprašene, pozimi pa polne blata. In povsod so 
se igrali otroci. Večina prebivalcev tega predela je prišla iz albanskih hribov. Bili so tujci in 
tujci so ostali, prepuščeni sami sebi. Mestna uprava jih je ignorirala. 

  Mlada študentka Elona je prav tako odrasla v Skadru. Tudi v njeni družini so imeli le 
najnujnejše za preživetje, čvrsto streho nad glavo, čisto posteljo, dovolj hrane in 
nedotaknjeno družino. Ko je prvič zaznala pomanjkanje otrok tega mestnega predela, je bila 
globoko ganjena. Ti otroci so bili na slabšem kot ona. Podobe, ki jih je videla, ji niso dale 
miru. S tremi redovnicami, ki so bile že aktivne pri pomoči, in svojimi prijatelji je premislila, 
kaj bi lahko skupaj storili. 

Kmalu je bilo jasno, da starši niso mogli skrbeti za izobrazbo svojih otrok. Takrat so 
potrebovali dejavno pomoč. Tako se je Elona s svojimi prijatelji odločila vsako soboto 
organizirati pusane popoldneve za otroke Fermentima. Ob tem so otrokom nudili pomoč pri 
domačih nalogah, dodatno pomoč pri matematiki, albanščini in angleščini, šport ter igro – in 
to zdaj že dve leti! Nekoč je Elona pripovedovala, da je ob tem bilo najlepše doživeti srečo 
skupaj z otroki, potem ko so dobivali vedno boljše ocene v šoli. 

Sčasoma je življenje Elono popeljalo v Tirano, v glavno mesto Albanije. Vsako 
soboto, ko se ukvarja z otroki, izključno pripotuje z avtobusom – to je dve uri in pol vožnje! 
»Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni 
storili,« je rekel Jezus svojim prijateljem. Konkretna ljubezen mladih Albancev so tako 
knjiženja na račun v nebesih, kajti njena dejanja pravijo: Zate! – For you! 
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