
 

 

 

 

 

 

 
 

Drahí bratia, spolupracovníci a všetci členovia lasalliánskej rodiny! 
 

Modlime sa: Prosíme Ťa, Pane, daj, 
aby sa život na zemi rozvíjal v pokoji 

podľa Tvojej svätej vôle...1 

 

Modlime sa, nech duch pokoja a zmierenia prenikne našu modlitbu, naše myšlienky a naše správanie na začiatku našej 
spoločnej pôstnej cesty. Ako ženy a muži, ktorí ohlasujú Ježiša Krista, sme povolaní byť svedkami  bratstva a budovať 
spoločenstvá vzájomnej podpory a tolerancie. Dnes viac ako inokedy musíme byť nástrojmi zmierenia a nositeľmi jasného 
svetla kresťanskej nádeje. Musíme pracovať spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, aby sme rozohnali oblaky temnoty a 
odohnali vetry vojny.  
Pripomínam slová pápeža Františka v čase, keď zúrivosť vojny spôsobuje zmätok na Ukrajine: 
  
„Pôstne obdobie je najvhodnejším časom nato, aby sme vyhľadávali a neobchádzali tých, čo sú v núdzi; aby sme oslovili a 
neignorovali tých, čo potrebujú načúvajúce uši a dobré slovo; aby sme navštívili a nenechali osamotených tých, čo trpia 
samotou. Uvádzajme do života výzvu konať dobro pre všetkých a nájdime si čas milovať tých najmenších a 
najbezbrannejších, opustených a opovrhovaných, i tých, ktorí sú diskriminovaní a odsúvaní.“ 2 

 
Pozývam všetkých lasalliánov, aby podporili „La Salle pre Ukrajincov“ ako konkrétny spôsob pomoci našim sestrám a 
bratom, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou. Informácie o tom, ako môžeme prejaviť našu lásku a podporu, sú  priložené 
k tomuto listu.  
 
Ako sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci, zdvojnásobme svoje úsilie, aby sme sa stali budovateľmi pokoja, svedkami 
zmierenia a jasne svietiacimi majákmi nádeje. Pozdvihnime svoj hlas a slovami pápeža Pavla VI. kričme zo striech „Už 
žiadna vojna, už vojnu nikdy viac!“.  
S bratským pozdravom, 



 
 
 
 
 
 
 

#La Salle For Ukrainians 
 

 

REFUGEES INCREASE EVERY HOUR 

 WE MUST ACT NOW.  
 
 
 
 

 

Lasallians have always aided people in need. 

As thousands of Ukrainians – principally women and children – leave their homes and 

emigrate to neighboring countries, Lasallians are responding compassionately by financing 

emergency refugee relief. 

Funds collected through #LaSalleforUkrainians will directly support humanitarian actions 

by provisioning shelters, food, clothing, medical supplies, and other refugee needs. 

Assistance will be provided through our schools in recipient countries. 

Your donation will become the immediate help refugees need. 

 

Paypal (click or scan): EUROS  

 

 

Bank: Banca Popolare di Sondrio 

Internazionale - ONLUS 

Designation: La Salle For Ukrainians P.4447 

BIC or SWIFT code: POSOIT22XXX 
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https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=MXEKLHXAPE92Y
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