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Pomoc trpiacej Cirkvi
„Dôvera v Pána je
kľúčom k
úspešnému životu.
Zverme sa Pánovi!
Ježiš nás nikdy
nesklame.“
Pápež František
Kázeň z 19. januára 2014

Svetoznáme Pražské
Jezuliatko v rukách
pakistanského
chlapca

Milí priatelia!
Každé dieťa je zálohou Božej dôvery
v ľudstvo. Preto jednou z najpôvabnejších detských vlastností je práve ich dôvera. Malé deti dôverujú slepo
a bezpodmienečne. Ale čím sú staršie,
o to viac sa stráca tento nebeský cit.
Sklamania, nesplnené sľuby, zranenia,
nevernosť – toto všetko podkopáva dôveru. Napokon niektorí ľudia
už neveria nikomu a ničomu.
Nedôvera je skutočne najsmutnejším dôsledkom dedičného hriechu. V raji sa
podarilo Satanovi zasiať do
sŕdc Adama a Evy nedôveru
a pochybnosť, či Boh naozaj chce ich
šťastie a či im niečo neupiera. Takto človek stratil dôverný kontakt s Bohom ako
so svojím Otcom. Aby Boh vyliečil túto
ľudskú ranu, prišiel na svet ako dieťa.
Dieťa, ktoré úplne dôveruje Bohu a obnovuje zničený vzťah medzi Otcom a jeho
deťmi. Preto sú Vianoce aj veľkým sviatkom vzájomnej dôvery medzi Bohom
a človekom a medzi ľuďmi navzájom.
Veľká židovská filozofka a svätá karmelitánka Edita Steinová dospela k nasledov-

nému záveru: „Keď mi Boh cez proroka
hovorí, že pri mne stojí vernejšie ako otec
či matka, že je dokonca láskou samotnou, potom uznávam, aká rozumná je
moja dôvera v rameno, ktoré ma drží.
Cítim sa v bezpečí a nachádzam pokoj
a istotu – tú sladkú a blaženú istotu dieťaťa, ktoré je nesené v silnom náručí. Či
by bolo dieťa rozumné, keby stále žilo
v strachu, že ho matka nechá spadnúť?“

deprítomného strachu. Preto Edita Steinová pri pohľade na obrázok Pražského
Jezuliatka povedala: „Nie je to tajný
cisár, ktorý raz ukončí všetku biedu? On
má v rukách opraty, hoci ľudia si myslia,
že to oni vládnu.“
Svätej Faustíne raz Ježiš povedal:
„Z môjho milosrdenstva sa dajú milosti
čerpať len jedinou nádobou – a tou je dôvera.“ Nech nás ťažkosti ani obmedzenia
nezadržia, aby sme si v Advente
a na Vianoce v plnej dôvere
Len dôvera v Božie Dieťa
v Boha načerpali z jeho milosrdenstva, predovšetkým pri svänás môže oslobodiť od
spovedi a slávení Eucharistie.
všadeprítomného strachu. tej
My v ACN sa navyše zverujeme
Božej milosti, ktorá pohýna vaše
Dôvera v Boha nám dáva podiel na Božej srdcia zmierňovať veľkú biedu vo svete,
všemohúcnosti.
a ďakujeme vám za dôveru, ktorou nás
Milí priatelia, počas adventnej prípravy obdarúvate.
na Vianoce by sme sa chceli naučiť od Požehnané Adventné obdobie a raSvätej rodiny, ako dôverovať Bohu. Jozef dostné Vianoce želá vám a vašim rodia Mária dôverovali Bohu v každom oka- nám váš vďačný
mihu, či už pri bolestnom hľadaní prístrešia, alebo na úteku do Egypta, kam ich Žehná vás váš vďačný
hnal strach o život. Dôverovali Božiemu
slovu, dôverovali Dieťaťu, ktoré bolo
s nimi. Iba takáto dôvera nás dokáže zbaP. Martin Maria Barta,
viť pocitu ohrozenia a oslobodiť od všaduchovný asistent
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Dary viery

Sýria:
Tíšiť bolesť

400 eur na

životne dôl

ežité lieky…

Chorí v Damasku čakajú na sestru
Joseph-Marie a na lieky

Detské priania sa často zameriavajú na druhých. Keby deti kresťanských
rodín v Damasku mohli vysloviť svoje vianočné želania, určite by tam bolo
aj takéto: lieky pre starkú a starkého, lieky pre mamu a ocka, pre chorého
brata, pre trpiacu sestru.
Lieky sú v Sýrii nedostatkovým tovarom.
V podstate chýba všetko, ale bez liekov
chýba často aj vzduch na dýchanie, sila najesť sa, nádej na život. Zdravotný systém
skolaboval: viac ako polovica nemocníc je
zničená alebo nefunkčná, 11,5 milióna
ľudí, medzi nimi aj deti, nemá nijakú možnosť dostať sa k lekárovi alebo do nemocnice. Len v Damasku ide o 1,5 a v Aleppe

Rakovina neberie ohľad na vek.
Lieky však darujú čas.
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o 2,2 milióna ľudí. Viac ako polovica zdravotníckeho personálu – lekári, ošetrovatelia, zdravotné sestry – je medzi
utečencami. Nemožno ošetriť pacientov
s úrazmi, 300 000 tehotných žien zostáva
bez starostlivosti a poradenstva. Detská
úmrtnosť stúpla od začiatku občianskej
vojny o 9 %, priemerná dĺžka života sa znížila o 6 rokov. K tomu sa pridáva stále číhajúce nebezpečenstvo pandémie. Zúbožené
rodiny nedokážu zaplatiť enormné sumy za
nájomné, potraviny a predovšetkým za
lieky. Štyria z piatich Sýrčanov žijú pod oficiálnou hranicou chudoby podľa OSN.
Ľudia klopú na dvere kostolov a rehoľných domov. Sestra Joseph-Marie Chanaa
z Rehole milosrdných sestier z Besançon
sa stará o 300 kresťanských rodín a 200
chorých ľudí v Damasku. Prosí nás o podporu na kúpu liekov. Dramaticky stúpa
počet rakovinových ochorení, predovšet-

Sestra Joseph-Marie,
anjel chorých

kým u ľudí v strednom veku. Práve im sa
takmer nedostáva pomoci. Nikto netuší,
ako to v Sýrii bude pokračovať, čo bude na
Vianoce, kto sa dožije budúceho roka.
Lieky však dokážu dať aspoň malú perspektívu, ako kedysi dary od pastierov
a troch mudrcov z Východu. Tíšia bolesť
a darujú čas – na modlitbu, na nádej a na
radosť pre deti.
Sestre Joseph-Marie sme prisľúbili 72 000
eur na lieky na nasledujúcich šesť mesiacov. Kto by chcel podarovať 400 eur, a venovať tak chorým v Damasku jeden deň
úľavy od bolesti? S liekmi darujeme aj
znak lásky a spolupatričnosti. Takýto deň
by bol – či už pre chorých, alebo pre nás –
dňom, aký zvestovali anjeli pastierom:
deň radosti a pokoja pre ľudí dobrej vôle
(porov. Lk, 2, 14).

•

Dary viery

Venezuela:
Posilniť mládež

100 eur na
literatúru… kresťanskú

nosti – aj za ťažkých okolností, aké sú
dnes vo Venezuele. Odtiaľ nám prišla
konkrétna prosba, ktorú vyslovil kardinál Enrique Porras, aby sme pomohli financovať 800 výtlačkov katechizmu pre
Pápež Ján Pavol VI., ktorý bol v úrade iba cha veľa písal o rodine a náboženskej vý- mladých YOUCAT, 400 exemplárov
jeden mesiac, ešte ako benátsky patriar- chove. Bola to preňho otázka budúc- DOCAT o sociálnej náuke Cirkvi, 656 katolíckych Biblií pre mladých a ďalšie
modlitebné knižky, ako aj detské Biblie.
Pretože v rozštiepenej a čiastočne voči
Cirkvi nepriateľskej krajine práve mladí
ľudia musia lepšie spoznávať svoju
vieru. Musia vedieť, čo je dobré a čo je
zlé. Tak zostanú Božími priateľmi. Darovanie mládežníckeho katechizmu alebo
Biblie poslúži na upevnenie a prehĺbenie
ich viery. Aby sa mohli pokojne nechať
„prichytiť“ pri modlitbe.
Prisľúbili sme 7 400 eur. No aj 100 eur
„Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“
stačí, aby sme vo viere posilnili jednu
(Jn 1, 12). Mladí ľudia v Caracase s vieroukou v rukách.
malú katechetickú skupinku.

„Keď mladý človek stratí zo zreteľa nebo a Boh preňho už nič neznamená,
jeho jedinou morálkou sa stane: nenechať sa prichytiť. Ak už človek neľutuje stratu osobného priateľstva s Bohom, stratí sa aj jeho zmysel pre
hriech.“

•

Dary viery

25 eur na p
mládeže… odporu

Pakistan:
Naplniť túžbu

Pri príležitosti 23. svetových dní mládeže napísal Benedikt XVI. mladým
ľuďom aj tieto riadky: „Len Kristus môže naplniť najhlbšie túžby ľudského
srdca. Len on môže urobiť ľudstvo ľudským a viesť ho k jeho zbožšteniu.
(…) Potrebujeme mladých, ktorí v sebe nechajú horieť Božiu lásku a veľkodušne odpovedia na jeho naliehavé volanie.“
Tieto slová počuť až do Pakistanu. Krajina ešte nikdy nebola taká mladá: 60 %
z približne 210 miliónov Pakistancov je
mladších ako 20 rokov, dobrá tretina
obyvateľov je vo veku medzi 12 a 20
rokov. Oni sú budúcnosťou krajiny, ako
aj 3,3 milióny kresťanov. Cirkev vyhlásila Rok mládeže a diecéza Islamabad
vypracovala pre 1 200 mladých ľudí konkrétny program na prehĺbenie viery

a osobného vzťahu ku Kristovi. „Mladí
majú rásť do hĺbky,“ píše arcibiskup Joseph Arshad, „vzťah s Bohom ich pripraví na to, aby vo všetkom, čo budú
neskôr robiť, slúžili Kristovi.“ Majú obnoviť tvár Pakistanu a sprostredkovať
spoločnosti ľudskosť kresťanstva. Program učí láske, nádeji, vzájomnej úcte.
V seminároch a televíznych kurzoch ide
aj o otázky správania sa v zamestnaní

„Nespokojné je moje srdce, kým
nespočinie v tebe, Bože“ (sv. Augustín).
Mladí v Islamabade pri tichej modlitbe.

a v rodine alebo o vzdelanie a problémy
s drogami.
Arcibiskup prosí o 9 000 eur. Znamená
to, že 25 eurami umožníme už trom mladým ľuďom, aby aspoň trochu naplnili
„najhlbšie túžby svojho srdca“. Existuje
krajší darček viery?

•

Akýkoľvek príspevok, ktorý s láskou venujete, bude určený na podporu týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.
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Dary viery

25 eur na s

Ukrajina:
Dať to najlepšie

prostredko

vanie viery…

„Zastavme sa pred jasličkami. A keď sa budeme skláňať k novonarodenému Dieťaťu, povedzme všetkým deťom na svete: „Vy ste naša láska,
vy ste naša budúcnosť, chceme vám dať to najlepšie, čo máme. Chceme
vám zanechať lepší a spravodlivejší svet: svet ľudského bratstva a pokoja.“
Slová z vianočného posolstva Jána Pavla
II. z roku 1979 sú ako modlitba. Dať to
najlepšie – teda vieru. Z nej vyrastie lepší
svet. A je darom pomáhať pri odovzdávaní viery aj v časoch pandémie koronavírusu. Na Ukrajine má tento dar veľa
tvárí, napríklad tie na obrazovkách,
ktoré sa podieľajú na vyučovaní katechizmu na diaľku. Alebo rehoľnú sestru,
ktorá vyučuje cez kameru. Oni všetci

odovzdávajú vieru: sestra katechétom
a tí zasa deťom a mládeži.
Týmto spôsobom sa vzdelávajú študenti
a učitelia náboženstva alebo aj laici,
ktorí budú viesť modlitebné a biblické
skupinky. Pedagogicko-katechetický in- Vyučovanie v čase pandémie – sestra
štitút Katolíckej univerzity v Lembergu Oresta učí dejiny Cirkvi na Ukrajine
(Ľvove) na Ukrajine im pomáha, no nedokáže uniesť všetky náklady. Prosia nás prispeje 25 eurami na sprostredkovanie
o príspevok. Sľúbili sme 5 000 eur. Kto daru viery?

•

Dary viery

1 000 eur n

Filipíny:
Prijať Boží dotyk

a stavbu un

„Dovoľme, aby sa Boh dotkol našich sŕdc. Božie dotyky nám dávajú
pokoj a silu. Potrebujeme jeho blízkosť, lebo Boh je plný lásky. Boj je
pokoj. Prosme ho, aby nám pomáhal byť tvorcami pokoja v našich životoch, vo svojich rodinách, v našich mestách a národoch, na celom
svete.“

Páter Sebastiano D´Ambra – prísť
do dialógu s ľuďmi dobrej vôle

Pápež František vo svojom príhovore
Urbi et Orbi z 25. decembra 2013 opisuje, čo cítili emauzskí učeníci, keď sa
Ježiš dotkol ich sŕdc. „Či nám nehorelo
srdce, keď sa s nami cestou rozprával
a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24, 32).
Cestou z Jeruzalema do Emáuz sa s ním
rozprávali, počúvali ho, pozvali ho do
hostinca a spoznali ho pri lámaní
chleba.
Hovoriť s ľuďmi dobrej vôle, načúvať im,
vysvetľovať Písmo – to je program Emmaus College of Theology, ktoré založil
páter Sebastiano D´Ambra v Mindanao
na Filipínach. Kolégium teraz potrebuje
vlastnú budovu, v ktorej, ako hovorí, „sa

iverzity…

má vzdelávať nová generácia katolíckych vedúcich pracovníkov“. Má byť
spôsobilá „vďaka osobitým znalostiam
o medzináboženských otázkach podporovať a v živote uplatňovať kultúru dialógu ako cestu k zmiereniu“. Kolégium
je uznané štátom a môže udeľovať akademický titul bakalár teológie. Vypĺňa
dôležitú medzeru, pretože na filipínskych školách vládne veľký nedostatok
učiteľov náboženstva s primeraným
vzdelaním, predovšetkým v odbore porovnávacích
náboženských
vied.
A práve to je životne dôležité v krajine,
kde radikálny islam narúša vzťah medzi
kresťanmi a moslimami a nadobúda
čoraz väčší vplyv.
Páter Sebastiano prosí o pomoc na výstavbu (120 000 eur). Kolégium pomôže
mnohým generáciám vysvetľovať Písma,
a umožní tak mnohým srdciam, aby sa
ich dotkol Boh.

•
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Libanon

Nabilova zázračná
záchrana – volanie o pomoc
Štvrtý august mal byť pre mladého
Libanončana Jada najšťastnejším
dňom v živote. Jeho žena Christell
mu totiž v Nemocnici svätého Juraja
porodila prvého syna Nabila.
Šťastie však trvalo len 15 minút. Potom,
o 18.07, vybuchlo v hangári č. 13 v blízkom bejrútskom prístave 2 750 ton dusičnanu amónneho. Viac ako 200 ľudí
prišlo o život, vyše 6 500 bolo zranených.
„Všetko vyletelo do vzduchu, myslel som
si, že sa rozpútala vojna. Moja prvá myšlienka patrila mojej žene a dieťaťu. Bol
to zázrak. Keď som zbadal kolísku, v ktorej ležal Nabil, mohol som len ďakovať
Bohu. Kolíska stála pod rozbitým
oknom, bola plná črepín, ktoré sa ako
malé kopije pozapichovali do prikrývky.
Ale Nabilovi sa nič nestalo. Nič.“
Nabil vzal nezranené dieťa do náručia –
a žasol. Zaiste to takto bolo aj vtedy,
v betlehemskej maštali, približne 300 kilometrov južne od Bejrútu, keď sa Jozef
díval na novonarodené Dieťa. Aj vtedy,
pred dobrými dvetisíc rokmi, ochránil
Boh novorodenca. Ortodoxná Nemocnica svätého Jozefa, najstaršia a jedna
z troch najväčších v krajine, však bola
úplne zničená. Christell a Nabila museli
previezť do inej, vzdialenej 80 kilometrov.
Pre mladého otca to boli ťažké chvíle.
Zmenili mu život. Tak ako vtedy Jozefovi, keď sa mu vo sne zjavil anjel a vyzval ho, aby ešte tej noci zobral Máriu
a Dieťa a spolu odišli do Egypta (porov.
Mt 2, 14). „Ten výbuch zmenil môj život,“
hovorí Jad. Napriek všetkým ťažkostiam
však pracoval a bojoval, aby pomohol
znovu vybudovať krajinu. „Mám ju tak
rád. Aby sme tu však mohli zostať, potrebujeme mať istotu a pocit, že sa o kresťanov niekto stará. Cítime sa osamelí,
opustení a vydaní napospas.“
Ťažko si predstaviť škody, ktoré výbuch
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„Neboj sa, on bude stále pri tebe.“
Nabil a jeho otec Jad.

napáchal. Bezprostredne bolo zasiahnutých 300 000 ľudí; väčšina z nich sú kresťania, pretože explózia zasiahla
predovšetkým kresťanské obytné štvrte.
Mnohí z nich si nedokážu nájsť prístrešie
a pýtajú sa, ako prežijú zimu. Sociálna,
hospodárska a politická kríza zbedačila
krajinu. A predsa je Jad za zázrak v nemocnici vďačný. „Stále a znova opakujem môjmu dieťaťu: žiješ, pretože ťa
zachránil Kristus. Tvoja matka a ja sme
boli zranení, ale ty nemáš ani škrabanček. Nikdy na to nezabudni. Ježiš bol
v tej chvíli pri tebe. Neboj sa, on bude
stále pri tebe.“
Betlehemskému Dieťaťu priniesli mudrci
z Východu zlato, kadidlo a myrhu. Aký
dar si želá pre svoje dieťa Jad? „Mier, is-

Kolíska, v ktorej ležal Nabil

totu a silu niesť Kristov kríž. Lebo byť
blízko Kristovi znamená vziať na seba
jeho kríž. Môj syn to zažíva už od 15. minúty svojho života a my kresťania v Libanone to poznáme veľmi dobre. Prežili
sme vojny aj prenasledovania. Žijeme,
lebo musíme splniť poslanie. Máme
vydať svedectvo o Kristovi.“
Toto svedectvo je aj volaním o pomoc.
ACN ho počuje. Pomôžme aj my niesť
tento kríž! Tak ako malý Nabil a jeho rodičia Christell a Jad.
Maria Lazano

Dvojnásobná služba
Páter Gregory je už dvadsať rokov kňazom diecézy Yendi v Ghane. Roky sa
stará o deti a obete zneužívania a navštevuje väzňov vo väznici. Opakovane
však naráža na hranice justície, keď sa
pokúša vymôcť spravodlivosť pre nevinne odsúdených alebo obete. Právnik
by však bol pre týchto úbožiakov aj pre
diecézu pridrahý. Tak sme mu teda pomohli, aby sa právnikom stal on sám.
Popri intenzívnej pastoračnej práci študoval aj právo. Noci strávené nad knihami
sa vyplatili. Teraz je členom advokatúry v Yendi a pred súdom zastupuje obete
neprávosti. Aj deti a mladých vo farnostiach učí, ako si majú uplatňovať svoje
ľudské práva a ako získať pomoc pri zneužívaní. Ako právny zástupca „môžem byť
veľmi užitočný pre veriacich, diecézu a Cirkev v celej Ghane“, píše páter Gregory.
„Som vďačný Bohu, že mi prostredníctvom vašej vzácnej nadácie dal príležitosť
takto slúžiť,“ pripája s právnickou zdržanlivosťou. No jeho srdce preteká radosťou
a vďačnosťou.

•

Listy našich dobrodincov
Neprehliadnuteľné dielo lásky
k blížnemu
Srdečná vďaka za sprostredkovanie
Výročnej správy za rok 2019. Žasnem,
s akou silou obety stojí ACN pri ľuďoch,
a obdivujem Vaše neprehliadnuteľné
dielo, dielo lásky k blížnemu aj sociálneho a misijného nasadenia, ktoré podstupujete. Uisťujem Vás, že Vás budem na
Vašej ceste podporovať a Vašu prácu
sprevádzať modlitbou.
Biskup z Rakúska
Bez nehody
Už roky jazdím bez nehody. Ako poďakovanie by som Vám chcela poslať príspevok
pre kresťanov núdzi.
Darkyňa z Nemecka
Narodeniny solidarity
Ďakujem Vám za modlitby za mňa i moju
rodinu. Som vďačný za každý list a každý
časopis ACN, ktorý dostávam, a tiež za

každý obnos, ktorým môžem prispieť
k Vašej práci, prinášajúcej silu a nádej tým,
ktorí potrebujú podporu, potraviny či inú
pomoc. Chcem Vám tiež oznámiť, že svoje
narodeniny som slávil ako „narodeniny solidarity“ a poprosil som o príspevky pre
ACN. Boh nech žehná Vaše dielo!
Darca z Brazílie
Božia prítomnosť v pandémii
Ďakujem za časopis ACN. Vždy je to dobré
duchovné čítanie. Vydanie so zameraním
na pandémiu koronavírusu ma zvlášť
pohlo k premýšľaniu. Nachádzame sa vo
víchrici, ale pripomíname si, že Boh má
nad ňou kontrolu a my potrebujeme len
jeho nekonečnú lásku, prítomnosť a vedenie. Nech náš milostivý Boh kráča
s nami všetkými cez toto obdobie sociálneho odstupu a izolácie a nech sa tento
čas stane časom premýšľania a prehodnotenia našich hodnôt a priorít.
Rehoľná sestra z Austrálie

Thomas
Heine-Geldern
výkonný
prezident ACN

Milí priatelia,
už celé mesiace určuje naše spolužitie
pandémia koronavírusu a ja teraz na
Advent nemôžem vlastne napísať nič
iné ako v mojom liste k Pôstnemu obdobiu 2020.
Pravda, je tu jeden veľký rozdiel. Ak
som pred deviatimi mesiacmi bol ešte
veľmi ustarostený o to, či naše dielo
bude mať naďalej dosť prostriedkov,
aby mohlo plniť svoju misiu, dnes
vám môžem len zo srdca poďakovať.
Svojou veľkorysosťou a spolupatričnosťou ste nás opäť postavili do pozície, že môžeme upevňovať mosty
lásky a starostlivosti medzi vami
a našimi trpiacimi bratmi a sestrami.
Vďaka existenčnej pomoci rehoľným
sestrám a kňazom v našich partnerských krajinách ste pomohli udržať
základné podmienky pre ich požehnanú činnosť. Kresťania v Libanone
a krízových oblastiach Afriky mohli
zakúsiť, že sa môžu spoľahnúť na
vaše modlitby a materiálnu podporu.
Patrí vám za to veľká vďaka.
Prosím, zachovajte nám svoju priazeň aj naďalej. Vaša láska k blížnemu
stavia najmocnejšiu hrádzu proti
„zdvorilému prenasledovaniu“ viery,
ktoré v našich krajinách, žiaľ, získava
čoraz väčší priestor.
V presvedčení, že sme spolu zjednotení v modlitbe, zostáva
Váš

POMÔŽME PRENASLEDOVANÝM, TRPIACIM A NÚDZNYM KRESŤANOM
modlitbou, obetou a finančne – prevodom na účet, šekom, online platbou na www.acn-slovensko.org (cez platformu
DARUJME.SK), alebo dajte odslúžiť svätú omšu na váš úmysel na www.omsovymilodar.sk.
VĎAKA ŠTEDROSTI JEDNOTLIVCOV MÔŽEME KAŽDOROČNE PODPORIŤ VIAC NEŽ 5 400 PROJEKTOV V PRIBLIŽNE 140 KRAJINÁCH.

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
811 06 Bratislava
Časopis je k dispozícii bezplatne.

Číslo účtu v tvare IBAN:
SK09 0900 0000 0051 2133 9396
E-mail: info@acn-slovensko.org
Web: www.acnslovensko.sk
Tel.: +421 948 192 091
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