DETI
#PomocPreSýriu

DETI VOJNY

DETI
Autor:			

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Grafická úprava:
Peter Mandík
			Aurel Valábek
Vydalo:			
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi		
			Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava
Rok vydania:		

2019

Fotografie:

Archív ACN – Aid to the Church in Need

Tlač:		

ANWELL real, s.r.o.

ISBN 978-80-973231-2-7
www.pomocpresyriu.sk

#PomocPreSýriu

Zajatci utrpenia,
desivej neúcty k ľudskému životu,
hrôzostrašných spomienok, strachu, depresií,
extrémnych nočných môr a samovražedných myšlienok.

×
Väzni vo vlastnej krajine,
vysídlení mimo svojich domovov,
ďaleko od svojich blízkych.

×
Vojnové siroty,
stratené uprostred svojho detstva
v nepochopiteľných hrôzach dospelých.

×
Obete zneužívania rôzneho druhu –
znásilnení, nútených sobášov,
nedobrovoľnej služby v armáde, otrockej práce.

×
Kresťania, moslimovia, drúzi.

×
Zranení na tele,
na duchu, na duši.

×
„Stratená generácia“,
ktorá vyrástla negramotná,
bez škôl.

×
Budúcnosť krajiny.

×
Deti.

DETI VOJNY

Chlapec v Aleppe:
„PREŽILI SME VEĽA DNÍ,
KTORÉ BOLI AKO ZO
ZLÉHO FILMU.”

J

ad Abed je desaťročný sýrsky chlapec, ktorý žije v Aleppe. Chodí do piatej triedy
a patrí k sýrskym pravoslávnym kresťanom. Vojna mu zasiahla do života, keď
sa jeho mesto stalo dejiskom najintenzívnejších bojov sýrskej občianskej vojny.
Hoci sa do Aleppa pomaly vracia bežný život, Jad aj naďalej cíti bolesť, utrpenie
a stratu.
Prednedávnom začal chodiť do novej školy, pretože tú starú zničilo
bombardovanie. Je v inej štvrti a v mnohom sa líši od tej, ktorú navštevoval
predtým. Nachádza sa totiž v podzemných priestoroch, ktorým chýba funkčné
kúrenie aj stály prísun elektriny. „Len vďaka pomoci tých, ktorí sa o nás
starajú, sme zvládli aj studené mesiace a napokon sme sa aspoň trochu
zohriali. Dokonca sa do našej školy a domovov znovu vrátila aj elektrina
a svetlo,” rozpráva Jad.
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Vojna Jada pripravila o dvoch starších bratov. Obaja zo Sýrie ušli. Jeden z nich
dnes žije život imigranta v Kanade. Druhý čaká v Libanone na doklady, aby
mohol odísť do Európy. Jad spolu s rodičmi dúfa, že jedného dňa sa obaja
vrátia späť domov do Aleppa.
„Prišiel som aj o svojho blízkeho kamaráta. Zomrel počas bombardovania,
keď čakal na školský autobus. Teraz sa za nás prihovára v nebi a hovorí
Bohu o všetkom, čo sa tu deje,” rozpráva Jad a spomína na desivé
bombardovanie, ktoré sám zažil. „Presne si pamätám ten zvuk. Bomby sa
približovali stále viac a zrazu jedna trafila našu strechu. Časť z nej začala
padať a ocko nás rýchlo bral preč. Naložil nás do auta a odviezol na miesto,
kde žijeme doteraz. Nemohli sme sa vrátiť domov. Skoro všetko bolo zničené.
Dúfam ale, že moje hračky sú v poriadku.” Rodina nechala vo svojom dome
množstvo fotografií a spomienok, ktoré si už nikdy nevezme späť. Pohltil ich
oheň vojny.
„Prežili sme veľa dní, ktoré boli ako zo zlého filmu. Počas jednych Vianoc nás
obliehali a trhy aj obchody boli poloprázdne. Pamätám si, že sme nevedeli
zohnať chlieb. Jedného dňa sme na našej ulici uprostred noci počuli zvuk
píšťalky. Niekto zvolával ľudí, aby vyšli zo svojich domov. S bratmi sme
sa veľmi báli. Čoskoro sa ale ukázalo, že prišli autá naložené chlebom
s prídelom pre každú rodinu. Boli to jedny z najťažších Vianoc.”
Jad si spomína, že tieto Vianoce boli krajšími iba vďaka Cirkvi, ktorá im
rozdávala darčeky. Deti dostali oblečenie a dokonca aj sladkosti. „Cirkev nám
v posledných rokoch veľmi pomáha. Ocko od nej dostáva každý mesiac
balíček s vecami, ktoré potrebujeme. Počul som, že Cirkev podporuje aj
študentov a platí im školné.”
Cirkev nepomáha len materiálne. Je blízko aj vo chvíľach, keď sa desaťročný
chlapec rozrušený vojnou pýta zásadné otázky o tom, či vôbec existuje Boh
a či je naozaj stále s ním, či ho naozaj miluje. „Všetky odpovede som dostal
počas nedeľných škôl. Hráme sa tam zaujímavé hry a spoznávame Božie
Slovo a to, ako veľmi nás Boh miluje,” s radosťou hovorí Jad a prosí: „Modlite
sa za nás. Modlite sa za všetky deti v Sýrii. Prosíme Boha, aby nám daroval
pokoj a radosť a naplnil naše srdcia, aby sme boli uzdravení z našich rán
a mohli sa čím skôr vrátiť k normálnemu životu. Ďakujem, že som vám
mohol povedať svoj príbeh.“
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Zdravotníci v Aleppe:
„JE NAŠÍM POSLANÍM STÁŤ
PRI TRPIACICH A CHORÝCH.
A ONI NÁS PRÁVE TERAZ
POTREBUJÚ NAJVIAC.“

N

emocnica St. Louis v Aleppe, ktorú spravujú rehoľné sestry Zjavenia sv. Jozefa, je
jednou z mála, ktoré zostali stáť aj po veľkom bombardovaní mesta v decembri
2016.
Na stene nemocnice je v rôznych jazykoch nápis MIER. Písmená sú poskladané
z prázdnych nábojníc, ktoré sestry pozbierali v uliciach mesta…

„Pracujeme tu vo dne v noci, čiastočne zdarma, staráme sa o tých, ktorí boli zranení
počas vojny, a o chorých,“ hovorí riaditeľ nemocnice George Theodory. „Momentálne
sa staráme o päťdesiatich piatich pacientov. Boli však časy, keď ich bolo dvakrát
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toľko – väčšina boli obete bombových útokov. Napriek tomu náš rozpočet na
chirurgické zákroky nebol navýšený,“ vysvetľuje. „Príjmy nemocnice sotva
pokrývajú platy ošetrujúceho personálu a náklady na palivo do záložných
generátorov. Generátory sú tu absolútne nevyhnutné, pretože v meste niet
dostatok elektrickej energie.“ Generátory zabezpečujú prívod elektrického prúdu
potrebného pre fungovanie zdravotníckej techniky, hlavne počas operácií. Sú
nevyhnutné v situáciách – a je ich nemálo – kedy uprostred operácie nastane výpadok
prúdu v meste.
Práve z tohto dôvodu sa vedenie nemocnice prostredníctvom rehoľných sestier, ktoré
nemocnicu spravujú, obrátilo s prosbou o pomoc na Cirkev. Pápežská nadácia ACN – Aid
to the Church in Need promptne zareagovala s ponukou finančnej pomoci. Peniaze sú
určené na kúpu generátorov a na výmenu opotrebovaného zdravotníckeho vybavenia
za nové, predovšetkým endoskopov a litotriptera, pomocou ktorého sa rozbíjajú
obličkové kamene.
Doktor Theodory, kresťan s gréckymi koreňmi, ktorý okrem Sýrie žil aj v Spojených
štátoch amerických, zdôrazňuje: „Napriek tomu, že sme katolíckou nemocnicou,
nerobíme rozdiely pri prijímaní pacientov na základe ich náboženskej príslušnosti.
Odhadujem, že 70 % našich pacientov sú moslimovia.“ Priznáva, že niekedy má
strach žiť a pracovať v krajine sužovanej vojnou. „Moja viera mi však dáva nádej. Som
kresťan a cítim povinnosť pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.“
Doktorovi asistuje rehoľná sestra Anne Marie. Pochádza z Kanady, tam vyštudovala
zdravotnú školu. V Aleppe žije už osemnásť rokov. „V našej komunite je šesť sestier.
Vedieme túto nemocnicu. Na začiatku vojny nám matka predstavená ponúkla
možnosť odísť zo Sýrie. Všetky sme sa však rozhodli, že zostaneme. Je naším poslaním
stáť pri trpiacich a chorých. A oni nás práve teraz potrebujú najviac.“
Sestra Anne Marie spomína, ako hlboko sa jej dotklo svedectvo šesťročného Mahmuda,
ktorý sa narodil bez rúk. Do nemocnice bol prijatý po tom, čo mu bomba odtrhla obe
nohy. „Prežil. Starala som sa oň. Pred niekoľkými mesiacmi ho konečne z nemocnice
prepustili. Odchádzal s úsmevom na tvári.“
Sestra Anne Marie aj doktor Theodory sa zhodujú v tom, že ich najvďačnejšími
pacientmi sú práve moslimovia. „Sú ohromení tým, že my kresťania im pomáhame
s toľkou láskavosťou. Hovoria, že sa o nich staráme lepšie, než v ktorejkoľvek inej
nemocnici.“ Sestra Anne Marie dodáva: „Sila neustávať v pomáhaní pochádza iba od
Boha. Viera nás pozdvihuje. Prosíme všetkých dobrodincov, aby sa za nás modlili.
Ďakujeme vám!“
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Matky a vdovy
vo Wadi al-Nasara:
„ĽUDIA, KTORÍ NÁM
POMÁHAJÚ, MENIA ŽIVOTY
MNOHÝCH RODÍN.“
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P

oznáte Wadi al-Nasara, Údolie kresťanov? Je to vidiecka oblasť v západnej
Sýrii pri hraniciach s Libanonom. Práve tam sa teraz nachádzajú tisíce
rodín, ktoré z domova vyhnala vojna a ktoré sa ocitli v mimoriadnej núdzi.
Vďaka podpore pápežskej nadácie ACN im pomáha miestna Cirkev.
Utrpenie a beznádej sú súčasťou dennej rutiny Sýrčanov, ktorí žijú už takmer
osem rokov v bratovražednej vojne. Ich život je sužovaný terorizmom, bomby
ich pripravili o domov a majetok. V prvom rade však Sýrčania prišli o svojich
milovaných – v dôsledku násilia, chorôb či ťažkých životných okolností
v spustošenej spoločnosti.
Rasha Drasy mala dvadsaťtri rokov, keď zomrel jej muž Michael. Mladý vodič
kamiónu jazdieval na trase z Údolia kresťanov do Damasku. Jedného dňa ho
zasiahla guľka ostreľovača. Bol na mieste mŕtvy. Rasha nestratila len svojho
manžela, ale aj zdroj finančného zabezpečenia rodiny. Matka dvoch detí sa
ocitla v tragickej situácii už na samom začiatku ozbrojeného konfliktu.

„Žili sme v Damasku, potom sme ušli do Marmarity, aby sme unikli pred
každodennou raketovou paľbou na hlavné mesto. Prišli sme sem v roku
2012. O niekoľko mesiacov neskôr bol môj manžel zabitý,“ povedala
Rasha s hlbokým smútkom v očiach návšteve z ACN. Jej pohľad naznačuje,
čím všetkým musela napriek svojej mladosti prejsť. Vedľa nej sedia jej
deti, desaťročný Michael a osemročná Rachel. „Už aj pred smrťou môjho

manžela bol život ťažký. Deti museli prerušiť školu, pretože kvôli vojne
boli školy zatvorené. Prežili sme vďaka nejakým úsporám, až pokiaľ si
manžel nenašiel novú prácu.“

Takéto príbehy možno počuť po celej krajine. Srdcervúce svedectvá tisícok
žien, ktoré stratili svoje deti a manželov vo vojne – každá zo žien je skutočná
„Matka Guráž“. Ženy strácajú nielen svojich milovaných, ale aj zdroj príjmu
pre rodinu.
Podobný príbeh rozpráva tiež Darin Abbouda, ktorá nedávno ovdovela. Jej
manžel zomrel pred dvoma rokmi na mŕtvicu. „Som živnostníčka, niekedy

pracujem ako kaderníčka, niekedy pomáham na poli pri zbere ovocia
a zeleniny. Robím všetko možné, aby som zarobila na živobytie pre
svoje dcéry,“ hovorí tridsaťosemročná matka. „Mojich päť dcér mi dodáva

silu ďalej žiť. Moje šťastie spočíva v tom, že sa naďalej učia, raz si nájdu
prácu a budú šťastné.“
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Najstaršou dcérou je osemnásťročná Maya. Čoskoro ju čaká maturita, hoci
ešte nevie, čo by chcela ďalej študovať. Po nej nasledujú dvanásťročné
dvojčatá Maram a Mary, ktoré veľmi dobre spievajú: „Naučili sme sa spievať
v cirkevnom zbore. Veľmi rady tam spievame.“ Mirna je v poradí štvrtá.
Vie spamäti recitovať krásne básne v arabčine, ktorá znie ľúbezne a mäkko.
Meriam je nielen najmladšia, ale aj najveselšia a najnespútanejšia. Strata otca
nevymazala radosť z rodinného života.
Podľa príkazu Evanjelia, ktoré hovorí, že máme potešovať najchudobnejších
a najnúdznejších, podporuje miestna Cirkev vďaka ACN tieto ženy, vdovy,
ktoré v Sýrii čelia obzvlášť náročným výzvam.
„Pomoc z farnosti je pre nás veľmi dôležitá. Hoci nám naši susedia a príbuzní
veľmi pomohli,“ hovorí Darin, „neviem, čo by sa stalo so mnou a s mojimi
dcérami bez finančnej podpory zo strany Cirkvi.“ Darin zdôrazňuje, že
farnosť ju podporovala od smrti jej manžela.
Každý mesiac dostáva viac ako dvetisíc rodín núdzové balíčky od ACN
prostredníctvom Centra pomoci svätého Petra v melchitskom katolíckom
kostole v Marmarite. „Táto podpora nám vrátila vieru a nádej,“ hovorí
Rasha Drasy, „zažili sme blízkosť Cirkvi. Vďaka tomu sme sa začali vo
farnosti viac angažovať. Patrím do tímu dobrovoľníkov, ktorý koordinuje
núdzovú pomoc pre vysídlené rodiny v Údolí kresťanov.“ Kým servíruje čaj,
Rasha naďalej rozpráva, ako sa jedného dňa rozhodla, že sa nenechá premôcť
zúfalstvom. Namiesto toho začala pomáhať ľuďom, ktorí, tak ako ona,
prechádzajú najhorším obdobím svojho života. „V našej súčasnej situácii
ťažko vedieť, čo prinesie budúcnosť. Preto sa snažíme žiť aj s tým málom,
čo máme, každý deň čo najlepšie, ako sa dá. Snažím sa priniesť svojim
deťom vieru a radosť z blízkosti Ježiša. To nám pomáha nestrácať nádej
v ťažkých časoch,“ uzatvára Rasha.
Darin Abbouda a jej dcéry nešetria vďakou: „Ľudia, ktorí nám pomáhajú,
menia životy mnohých rodín. Preto tým, ktorí nám zväčša pomáhajú
bez toho, aby sme sa navzájom poznali, posielam tento odkaz: vydávate
dôležité svedectvo veľkodušnosti. Ďakujem.“
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Otec rodiny v Homse:
„OBNOVA NAŠICH DOMOV
JE OBNOVOU NAŠICH
ŽIVOTOV.”

C

irkev pomáha znovu vybudovať prvých sto vojnou zničených domov
kresťanských rodín v sýrskom meste Homs.

Historická štvrť Homsu Staré mesto je spleťou úzkych uličiek a budov z tmavého
kameňa, typických pre tradičnú architektúru mesta. Pred vojnou bola táto oblasť
domovom veľkej časti miestnej kresťanskej komunity. A práve tu sa nachádzajú
katedrály a sídla biskupov rôznych kresťanských denominácií a obradov.
„Nežijeme ďaleko od nášho starého domova. Je vzdialený len asi päťsto metrov,
hneď vo vedľajšej štvrti,“ hovorí Elias Ghattas, otec rodiny, ktorý videl, ako
bol dom jeho rodiny zničený počas bombardovania. Bomby menili mesto na
hromadu sutín hlavne v roku 2013. „Ostalo tam asi štyridsať kresťanov. Boli to
väčšinou starší ľudia, ktorí odmietli opustiť svoje domovy, alebo chorí, ktorí
sa nemali ako dostať preč.“ V jeho tvári sa zračí bezmocnosť a rezignácia. Žije
tak blízko svojho domova, a predsa nie je schopný vrátiť sa k predchádzajúcemu
životu.
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Návštevu z ACN privítal Elias v obývačke svojho súčasného domu. Je s ním aj jeho
manželka Lina a Bashar, najmladší syn, ktorý má dvadsaťpäť rokov. „Nie je tu
Thamin, náš najstarší. Už skoro osem rokov je v armáde. Bol odvedený, keď
začala vojna, a vďaka Bohu je stále nažive. Počas tých rokov sa mu podarilo
navštíviť nás iba párkrát.“ Celá miestnosť sa plní vôňou čerstvo uvarenej kávy,
ktorú priniesla Lina.
Príbeh rodiny Ghattasovcov, ako väčšiny sýrskych rodín, nie je jednoduchý:
„Nechceli sme odísť. Ostávali sme v našom dome tak dlho, ako to len bolo
možné. Jedného dňa ale mínomet zasiahol našu strechu a tá sa zrútila,“
hovorí Lina a pri pohľade na Bashara pokračuje: „Môj syn vtedy prišiel o oko a ja
som upadla do bezvedomia. Našťastie nás odtiaľ dostali vojaci. V tanku sa
k nám dostali aj cez trosky a odviezli nás do nemocnice. Je zázrak, že žijeme.“
Odvtedy sa sťahovali už trikrát a momentálne si môžu dovoliť len život
v jednoizbovom byte, ktorého obývačka sa každý večer mení na spálňu. Napriek
všetkým ťažkostiam sa nevzdávajú a chcú sa vrátiť do svojho starého domu. „Je
to náš domov, s ktorým sú spojené všetky naše zážitky, spomienky,“ hovorí
Elias a Lina dodáva: „Je to pre nás to najkrajšie miesto pre život. Nechceme sa
sťahovať z jedného domu do druhého.“
Lina, Elias a ich synovia ukázali veľkú odvahu a stali sa preto jednou z prvých
rodín, ktorých domy budú zrekonštruované s pomocou miestnej Cirkvi a vďaka
finančnej podpore ACN. Kolektív inžinierov už posúdil stav jednotlivých budov
a vypracoval dôkladný projekt, aby sa rodiny mohli čo najskôr vrátiť do svojich
domovov.
Inžinier Hassib Makhoul, ktorý je zodpovedný za projekt rekonštrukcie domu
Ghattasovcov, ich vzal na stavenisko, aby im ukázal, ako práce postúpili počas
posledných týždňov. „Pracujeme tu už približne mesiac a za ten čas sa nám
podarilo obnoviť elektroinštaláciu a kanalizáciu, vstupný vchod, fasádu aj
elektrické rozvody,“ vysvetľuje. „Práce, samozrejme, prebiehajú so schválením
vlády, ale mohli sme sa do nich pustiť hlavne vďaka finančnej podpore Cirkvi.“
Bashar pomáha otcovi odstraňovať sutiny, ktoré stále zavadzajú pred vchodom
do domu. Pomáhal aj s opravou elektroinštalácie. V budúcnosti by chcel mať
malú opravárenskú dielňu a zarábať si tak na živobytie. „Chceme mier. Politikou
sa nechceme zaťažovať. Chceme len to najlepšie pre našu krajinu, a to je čo
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najrýchlejšie nastolenie mieru. Nechceli sme odísť, pretože to stojí obrovské
množstvo peňazí a je to nebezpečné. A navyše nechceme, aby tu môj brat
Tahim ostal sám,“ hovorí Bashar.
Z balkóna na streche vidno časť štvrte, ktorá je ešte stále uzatvorená. „Vedľajšou
ulicou začína neobývaná zóna, na ktorú dozerá armáda. Predtým to bolo
územie rebelov a dodnes je tam vstup zakázaný,“ hovorí inžinier Makhoul. Je
vďačný nadácii ACN za okamžitú pomoc, vďaka ktorej môže byť zrekonštruovaný
tento aj ďalších asi sto domov. „Stále sme len v začiatkoch. Budeme ešte
potrebovať veľa pomoci, aby sme mohli dokončiť prácu a obnoviť aj mnohé
ďalšie domovy,“ dodáva.
Lina je plná nádeje a optimizmu: „Modlitba je silou, ktorá nám pomáha
ísť stále ďalej. Naša rodina vždy žila v úzkom spojení s Cirkvou a vzťahy
s ostatnými kresťanmi nás povzbudzujú. Chceli by sme srdečne poďakovať
podporovateľom ACN za všetko, čo pre nás robia. Veľa to pre nás znamená.
Ďakujeme, že na nás nezabúdate a ďakujeme, že sa modlíte za Sýriu.“
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Duchovný otec
na Blízkom východe:
„TRAUMATIZUJÚCE
SKÚSENOSTI SA DO
ČLOVEKA VPÍŠU TAK
HLBOKO, ŽE HO NAPOKON
MÔŽU VNÚTORNE
ÚPLNE ZNIČIŤ.“
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A

ndrzej Halemba je v pápežskej nadácii ACN – Aid to the Church in Need
zodpovedný za projekty na Blízkom východe. „Besnenie vojny sa stále
neskončilo. Osem rokov bojov už teraz zanecháva jazvy, ktoré nikdy
nezmiznú,“ hovorí.

Každý ozbrojený konflikt spôsobuje v krajinách zmietaných vojnou utrpenie,
ktoré je zvlášť viditeľné na miestach, kde žije veľa detí. Sýria nie je výnimkou.
Vyrovnať sa s bolestivými skúsenosťami je často nad ľudské sily, a preto sa
nadácia ACN rozhodla pomáhať tým, ktorí trpia duchovne a psychicky. Kurzy
s názvom „Milosrdný Samaritán“, ktoré Sýrčanom pomáhajú liečiť povojnovú
traumu, sú jednou z iniciatív nadácie a prebiehajú v Karmelitánskom centre
Dieťaťa Ježiš v Jounieh v Libanone. „Čas traumu nevylieči. Ľudia potrebujú
pomoc, aby sa dokázali vyrovnať so svojimi emóciami, vyjadriť utrpenie
a čeliť desivým spomienkam,“ hovorí otec Halemba. „Ak my nepomôžeme
sýrskym rodinám a spoločenstvám zotaviť sa, tak potom kto?“ dodáva.
Rok 2017 bol podľa poslednej správy UNICEF najhorším rokom vojny pre
mladých ľudí v Sýrii. Bolo ich zabitých deväťstodesať. V správe sa uvádza, že
väčšina detí zažila ostreľovanie vo svojom okolí, mnohé sú traumatizované
žiaľom, extrémnymi nočnými morami a každodennými spomienkami na
desivé udalosti, strach a neistotu. Približne 50 % detí postrelili ostreľovači a 66 %
sa ocitlo v situácii, keď si mysleli, že zomrú. Takmer každé štvrté dieťa bolo
v tomto konflikte zranené. Počet sirôt dramaticky narástol. V krajine sa
vytvorila „stratená generácia“ – deti do pätnásť rokov, ktoré nikdy nechodili do
školy a sú negramotné. Mnohé z nich trpia depresiami a majú samovražedné
sklony. Detská úmrtnosť stúpla za posledný rok o 50 % a počet mladistvých
vojakov sa od roku 2015 strojnásobil.
Prednedávnom otec Halemba opäť osobne navštívil Sýriu. Podľa jeho slov
sa situácia v krajine zhoršuje aj v dôsledku ekonomických sankcií, ktoré
postihujú najmä civilné obyvateľstvo. „Ekonomické sankcie znemožňujú
humanitárne aktivity a škodia tak vyše šiestim miliónom ľudí, ktorí
žijú ako vnútorne vysídlené osoby, a trom miliónom ľudí, ktorí žijú
v nedostupných, stále okupovaných zónach,“ vysvetľuje Andrzej Halemba.
Situácia v Sýrii je podľa jeho slov kritická: „Utrpenie spôsobené vojnou
neutícha. Práve naopak, jeho dôsledky sa rozširujú ako rakovina, čo
potvrdzujú aj štatistiky. Podľa údajov OSN je zhruba trinásť miliónov ľudí
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v Sýrii odkázaných na humanitárnu pomoc. Polovica z nich sú deti, ktoré
sú v najväčšom nebezpečenstve. Neutíchajúce boje sú pre deti neustálou
hrozbou fyzických aj duševných zranení. Okrem toho sú deti vystavené
zneužívaniu rôzneho druhu vrátane znásilnení, nútených sobášov
a otrockej práce. Negatívny dopad na ich život má aj nedostatok jedla
a minimálny prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.“
V poskytovaní núdzovej pomoci zohrávajú kľúčovú rolu miestne cirkvi, ktoré
dokážu pomáhať len vďaka medzinárodnej podpore. „Kresťania v Sýrii
túžia žiť v pokoji a zmieriť sa so svojou minulosťou. Ale mnohí z nich sú
duchovne a psychicky vyčerpaní a zúfalo potrebujú pomoc,“ hovorí poľský
kňaz. „Dlhodobé pôsobenie vojnového a povojnového stresu má vážne
psychické následky. Vo všeobecnosti platí, že traumatizujúce skúsenosti
sa do človeka vpíšu tak hlboko, že ho napokon môžu vnútorne úplne
zničiť. Špeciálne sa to týka detí. Trauma vyvolaná životom uprostred
vojny zanecháva dramatické zmeny v správaní, ktoré vedú k problémom
vo vzťahoch, agresívnym sklonom a mentálnym poruchám. Žiaľ, výrazný
nárast prípadov vojnovej traumy a posttraumatickej stresovej poruchy sa
dal očakávať a je niečím, čo často vídavam na svojich cestách po Sýrii.“
Väčšina Sýrčanov nemá prístup k žiadnej zdravotnej starostlivosti, pretože
v krajine je nedostatok liekov a ceny za zdravotné služby sú extrémne vysoké.
Alarmujúca situácia sa stala impulzom pre pápežskú nadáciu ACN – Aid to the
Church in Need, ktorá začala realizovať projekt s cieľom pomôcť psychicky
trpiacim, zvlášť deťom.
Kurz „Milosrdný Samaritán“, zameraný na zotavovanie sa z traumy, je
realizovaný v spolupráci s miestnymi cirkevnými partnermi a laikmi zo
zahraničia. Nejde len o jednorazové sústredenie, ale o dlhodobý program,
ktorý zahŕňa spoločné stretnutia raz do týždňa kombinované s individuálnym
poradenstvom a oddychovými stretnutiami. Prvý kurz sa konal od 8. do 23.
októbra 2018 v Karmelitánskom centre Dieťaťa Ježiša v Jounieh v Libanone
a bol určený pre duchovných a laikov, ktorí budú ďalej viesť tento projekt
v Sýrii.
Otec Halemba zdôrazňuje, že pápežská nadácia ACN bude robiť všetko pre
podporu projektov, ktoré ponúkajú sýrskym deťom a mladým novú nádej.
ACN bude preto podporovať letné tábory, rodinné duchovné obnovy, letné
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voľnočasové aktivity pre deti, regionálne dni mládeže a podobne. „Mnohí
z nich majú príležitosť úplne prvýkrát v živote sa zúčastniť na takýchto
podujatiach,“ hovorí Halemba.
Projekt kurzov posttraumatickej starostlivosti s názvom „Milosrdný
Samaritán“ je jednou z aktivít medzinárodnej pápežskej nadácie ACN –
Aid to the Church in Need, prostredníctvom ktorého podporuje miestne
cirkvi a pomáha v Sýrii tým, ktorí trpia. ACN dúfa, že okrem poskytnutia
potrebnej terapie bude jej činnosť prospešná aj pri ďalšom štúdiu dôsledkov
traumatizujúcich skúseností a posttraumatickej stresovej poruchy a prinesie
poznatky, ktoré pomôžu aj ďalším humanitárnym organizáciám pôsobiacim
v tejto oblasti.
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VOJNA V SÝRII
OD ROKU 2011
Počet obyvateľov pred vojnou:

cca 22 000 000
Počet obyvateľov v súčasnosti:

18 288 542

Damask

Rozloha:

185 180 km2
8

13 100 000

rokov
vojny

ľudí potrebuje
humanitárnu pomoc

OBETE VOJNY
110 687
522 000

civilistov

12 964
žien

20 616
detí

ľudí prišlo o život

VOJNOVÍ UTEČENCI
11 800 000
Sýrčanov mimo domova

5 600 000
registrovaných
sýrskych utečencov

1 200 000
pohyb obyvateľstva
medzi januárom a júnom 2018

6 200 000

vnútorne
vysídlených osôb
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5 800 000

2 800 000

600 000

1 000 000

detí trpí núdzou

detí žije
ako vnútorne
vysídlené osoby

detí žije v ťažko
dostupných alebo
obliehaných oblastiach

vojnových
sirôt

podvýživa, smrť blízkych,
zranenia, nútené sobáše,
traumy, detskí vojaci

ŠKOLSTVO A VOJNA

každá tretia škola
bola zničená
alebo poškodená

vzdelávací systém
prišiel o 150 000
odborníkov a učiteľov

viac ako 1 700 000
študentov nechodí
do školy

5 800 000

detí a mladistvých
potrebuje pomoc
v oblasti vzdelávania

náboženstvo v sýrii
Žiadne oficiálne
štátne náboženstvo

3 % kresťania

97 % moslimovia

KRESŤANSTVU V SÝRII HROZÍ ZÁNIK
Počet kresťanov pred vojnou:

1 500 000
Počet kresťanov v súčasnosti:

menej ako 500 000
Uvedené údaje sú platné k novembru 2018

1 707

kresťanov
zabitých

677

kresťanov
unesených

1 309

cirkevných
nehnuteľností
poškodených
alebo zničených

7 802

súkromných
domov kresťanov
poškodených
alebo zničených
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POKOJNÁ BUDÚCNOSŤ SÝRIE
JE I V NAŠICH RUKÁCH
„Ľudia už viac nevládzu. Jednoducho chcú mať normálny život, pokojne
zaspať v posteli, zobudiť sa a ísť do práce. Chceme a potrebujeme mier.
Potrebujeme modlitby, modlitby a ešte viac modlitieb. Je to jediná vec,
ktorá nám v tejto krajine prinesie jednotu,” apeluje aj na nás arcibiskup
Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu Jean-Abdo Arbach.

Sýrska kríza trvá už od roku 2011. Rozsah, závažnosť a zložitosť potrieb ľudí
v Sýrii sú obrovské. Civilisti znášajú hlavnú ťarchu konfliktu, najzraniteľnejšie
sú práve deti. V krízovej situácii sa nachádzajú predovšetkým tamojší kresťania,
ktorí tu vytvorili prvé komunity už v 1. storočí. Územie Sýrie sa v Svätom písme
spomína asi tristokrát. Dnes však kresťanstvu v Sýrii hrozí úplný zánik. Pred
vojnou bolo v krajine asi 1,5 milióna kresťanov, dnes sa ich počet odhaduje na
menej ako pol milióna. Prečo je prítomnosť kresťanov na Blízkom východe
dôležitá pre mier v regióne? Kresťania zohrávajú strategicky závažnú úlohu
mediátorov v nezhodách a konfliktoch medzi šiítskymi a sunnitskými
moslimami. Garantujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu voči menšinám, čo je
kľúčové pre stabilitu v regióne. Ich prítomnosť je historicky významná, pretože
kresťanstvo vždy bolo náboženstvom zmierenia a odpustenia. A práve to dnes
Blízky východ opäť potrebuje.
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Tisíce ľudí z celého sveta vyjadrujú svoju spolupatričnosť so Sýrčanmi a ich
túžbou po trvalom pokoji prostredníctvom modlitieb a materiálnej pomoci.
Na dramatickú humanitárnu situáciu v Sýrii reaguje aj pápežská nadácia ACN
– Aid to the Church in Need. Od začiatku vojny podporila stovky humanitárnych,
rekonštrukčných, zdravotníckych, štipendijných, terapeutických a pastoračných
projektov v Sýrii v hodnote viac ako 30 miliónov eur.
V súčasnosti ACN podporuje množstvo projektov v tých oblastiach života
Sýrčanov, ktoré majú smerovať k čo najrýchlejšej stabilizácii krajiny
a zabezpečeniu pokojnej budúcnosti:

NÚDZOVÁ POMOC
65 projektov, ktoré zabezpečujú ubytovanie pre kresťanské
rodiny, vzdelávanie detí a mládeže, ako aj poskytovanie stravy
a lekárskej pomoci

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA
29 projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu
domov, kostolov a farností

PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
40 projektov zameraných na terapeutickú starostlivosť,
existenčnú pomoc pre rehoľníkov, poskytovanie duchovného
útočiska, vzdelávanie kňazov a laikov, distribúciu náboženskej
literatúry, ako aj omšových milodarov, ktoré sú často jediným
prostriedkom materiálnej podpory kňazov

DETI VOJNY

Aj Slovensko živo reaguje na nekončiacu sa blízkovýchodnú drámu. Do
prebiehajúcej kampane národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi s názvom „Pomoc pre Sýriu“ sa Slováci zapojili a naďalej zapájajú rôznymi
spôsobmi:

××

účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Deti pre Sýriu“ (jún – október 2018),

××

stretnutiami a modlitbami s Mons. Antoine Chahdom, sýrskym katolíckym
arcibiskupom z Aleppa – v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Trnave,
Ružomberku (november 2018),

××

zapálením adventnej sviece na výzvu Sv. Otca Františka s prosbou
o modlitbu za pokoj Sýrie,

××

účasťou na divadelnom predstavení mladých košických umelcov s názvom
„V Betánii“ (december 2018),

××

účasťou na koncerte skupiny „Slnovrat“ v Bardejove (december 2018),

××

„Vianoce so Sýriou“ – celoslovenské modlitby za Sýriu počas vianočného
obdobia (december 2018 – január 2019),

××

návštevou vernisáže a putovnej výstavy výtvarných prác slovenských
a sýrskych detí (február – marec 2019),

××

finančnou podporou od známych aj neznámych jednotlivcov, rodín,
komunít, spoločenstiev, škôl i farností v reakcii na obrovský rozsah potrieb
obyvateľov Sýrie.

Ďakujeme vám za vašu ľudskosť – vnímavosť a veľkodušnosť. Váš záujem, vaše
iniciatívy, neustále modlitby a finančná štedrosť sú veľkou psychickou podporou
a nádejou pre Sýrčanov, ktorí zo srdca ďakujú za efektívnu pomoc a modlia sa aj
za nás všetkých.

www.pomocpresyriu.sk
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ACN
– AID TO THE CHURCH IN NEED
Medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia ACN – Aid to the Church in Need
je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade
tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní, kde trpia hmotnou núdzou, kde ich premohli
nekontrolovateľné udalosti alebo okolnosti – politické, spoločenské, prírodné a iné.
V poslaní založenom na efektívnosti, transparentnosti a dôvere ACN podporuje
každoročne vyše 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta, a to prostredníctvom
osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov (informácia – modlitba – akcia).
Poskytuje štipendiá na vzdelávanie kňazov a rehoľníkov, zastrešuje formáciu laikov,
zabezpečuje dopravné prostriedky pre pastoráciu v ťažko dostupných regiónoch,
distribuuje Sväté písmo a duchovnú literatúru. Súčasťou misie ACN je tiež
humanitárna pomoc a podpora projektov výstavby a rekonštrukcie domov, kostolov
a pastoračných objektov v regiónoch postihnutých vojnovými konfliktmi, živelnými
katastrofami alebo materiálnym nedostatkom.
Nadácia ACN, známa aj ako Kirche in Not, podporovala celé desaťročia aj Cirkev
v bývalom Československu v časoch neslobody. Neprestala veriacim poskytovať
pomoc ani neskôr, po zmene politickej paradigmy na konci 20. storočia, a podporuje
ich aj v súčasnosti.
Organizácia vznikla v roku 1947 na podnet pápeža Pia XII. a z iniciatívy holandského
kňaza, premonštráta Werenfrieda van Straatena. Po takmer sedemdesiatich rokoch
službe Cirkvi bola ACN v roku 2011 pápežom Benediktom XVI. povýšená na nadáciu
pápežského práva. Dnes má zastúpenie v 23 krajinách a jednou z týchto krajín je od
roku 2017 aj Slovensko, kde na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska vznikla
národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/13
811 01 Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK09 0900 0000 0051 2133 9396
Email: info@acn-slovensko.org
Web: www.acn-slovensko.org
Facebook: ACNSlovensko

„Som hlboko znepokojený súčasnou
situáciou, v ktorej aj napriek
prostriedkom, ktoré má medzinárodné
spoločenstvo k dispozícii, je stále
ťažké dohodnúť sa na spoločnej akcii
v prospech mieru v Sýrii.
Zatiaľ čo sa neprestajne modlím
za mier a pozývam všetkých ľudí dobrej
vôle, aby robili to isté, znovu vyzývam
všetkých s politickou zodpovednosťou,
aby zabezpečili prevahu spravodlivosti
a mieru.“

www.pomocpresyriu.sk
www.acn-slovensko.org
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