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Operácia Spoločná zodpovednosť I.
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V rámci operácie Spoločná zodpovednosť v dňoch 31.10 – 1.11. 2020, bolo aktívne zapojených aj 18 vojenských duchovných
Vikariátu OS SR a dvaja ako náhradníci v prípade potreby. Ich miesta pôsobenia boli po celom území Slovenska. 
/ Michalovce, Ruskov, Vyšná Šebastová, Gaboltov a okolie, Čirč, Križovany, Brežany, Rožňava, Levice, Prievidza, Martin, Valaská
Dubová, Čadca, Počarová, Sádočné, Žitavany, Lúka, Malacky. / 
Vikár OS SR plk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA v priebehu víkendu, spolu so zástupcom veliteľa Pozemných síl, brigádnym
generálom Ing. Karolom NAVRÁTILOM, absolvoval desiatky výjazdov na jednotlivé odberové miesta v rámci trenčianskeho
kraja. 
V niektorých odberných miestach napriek zahalenej tvári som spoznal aj rehoľné sestry a kňazov. Ľudia s ktorými sme sa
rozprávali, prejavovali srdečnosť, vďačnosť, pocit „väčšej  istoty“ z prítomnosti vojakov a chceli aj pohostiť...  

A ako to videli niektorí z duchovných?

Nebolo ľahké zladiť povinnosti kňaza a veliteľa odborového miesta. 
Budík som mal v Piatok nastavený na 02:45 h. Po rannej hygiene a modlitbe breviára, o 3:45 som začal slúžiť sv. omšu a o 4:35
som už cestoval na pracoviska do dedinky Počarová a Sádočné v okrese Považská Bystrica.
O 5:00 som už koordinoval činnosť odberného miesta, ktorá vrátane dezinfekcie priestorov končila okolo 11:00 hod. 
V sobotu večer, keď som si išiel na 3 hodinky ľahnúť, bol som unavený, no zároveň som vedel, že v ten deň som aj ja aspoň trošku
prispel k veľkému a dobrému dielu. 
Veľmi ma povzbudili reakcie mnohých ľudí, ktorí mi ďakovali za to že sme k nim prišli.
por. ThDr. Stanislav DULÁK, štábny kaplán bbz

V rámci celoplošného pretestovania občanov, na prítomnosť vírusu COVID-19  do operácie Spoločná zodpovednosť, tak ako
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tisícky iných príslušníkov OS SR bol zaradený aj Starší kaplán 22.mpr. ako veliteľ odberového miesta č.69 na IV. ZŠ v
Michalovciach.
Tieto dni ukázali aké dôležité je spojiť sily v boji s pandémiou. Názov operácie je nanajvýš výstižný. Zodpovednosť občanov,
profesionálny a zároveň ľudský prístup členov odberových tímov, bol základom úspešného zvládnutia operácie. Všetkých čo sa
akokoľvek podieľali na splnení úloh patrí hlboká vďaka. Ďakujem .. odberovému tímu č.69!
kpt. Mgr. Jan ČUPALKA, starší kaplán 22. mpr.

Testovanie v Malackách bolo rozdelené na 12 odberných miest. Jednému z nich – v prostredí tunajšieho kaštieľa v zámockom
parku – velil štábny kaplán dk Kuchyňa. Po skončení testovania sa ukázalo, že práve toto miesto si pre testovanie vybralo
najviac obyvateľov zo všetkých odberných miest v meste. Práce bolo neúrekom, ale tím zdravotníkov, spolu s administratívnymi
pracovníkmi a policajtmi pod velením štábneho kaplána vykonali náročnú úlohu so cťou. Súdržnosť, obetavosť a ochota poslúžiť
dobrej veci všetkých spojila v jeden celok. Vďaka patrí aj vedeniu mesta Malacky za ich podporu.
mjr. ThDr. PhDr. Slavko GANAJ, PhD. štábny kaplán 

Odberné miesto v Žitavanoch sa nachádzalo v obecnom dome hneď vedľa farskeho kostola a farského úradu. Silným
svedectvom pre mňa samotného, ako aj pre domácich bolo iste aj to, že všetci členovia odborného tímu tak zdravotníci ako aj
dobrovoľníci boli veriaci a praktizujuci katolíci, ktorí sa dobrovoľne prihlasili do služby. Aj vďaka ich prístupu bola atmosféra na
odbernom mieste plna pokoja, vľudnosti a priateľskosti. 
Nech im Pán odmení ich ochotu a svedectvo života požehnanim a ochranou.
por. Mgr. Leopold Jaroslav JABLONSKY OFM, štábny kaplán

Čo napísať na záver?

Najviac ma potešili slová jedného starostu: „Keby všetci duchovní boli takí, ako ten vojenský...“
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