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Úvod
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
vznikla v roku 1947 najskôr ako dobročinné dielo
s názvom Oostpriesterhulp (Pomoc kňazom z Východu) v premonštrátskom opátstve v Tongerlo
v Belgicku. Dielo sa zrodilo na podnet pápeža Pia
XII. a do života ho svojou iniciatívou a činorodosťou
uviedol páter Werenfried van Straaten, kanonik
opátstva. Z dočasnej dobročinnej akcie, ktorá po
druhej svetovej vojne v duchu zmierenia poskytovala duchovnú i materiálnu pomoc vyhnaným kňazom a veriacim, sa rozvinula celosvetová
pastoračná nadácia ACN pre službu trpiacej Cirkvi.
V ACN sa v priebehu rokov svojho pôsobenia prehlbovala prvotná duchovná inšpirácia a utváral sa
charakter a spiritualita diela, ktorého hlavné črty
sa odzrkadľujú v tejto publikácii o charizme ACN.
V hlbokej vďačnosti všetkým pápežom, ktorí sprevádzali a podporovali vznik a rozvoj nadácie, aj
svojmu zakladateľovi, spolupracovníkom i dobrodincom a v neposlednom rade mučeníkom a vyznávačom viery, ktorí spolu formovali toto dielo,
chce ACN žiť, zachovávať a rozvíjať svoju charizmu
ako Boží dar pre dobro všeobecnej Cirkvi. Misia
a charizma ACN bola v roku 2011 nanovo potvrdená zriadením diela ako verejnej nadácie pápežského práva pápežom Benediktom XVI..
ACN je pastoračnou nadáciou, ktorá prostredníctvom modlitby, obety, evanjelizácie a činorodej
lásky – ako to vyjadruje aj jej motto „Modlitba, informácia, akcia“ – poskytuje na celom svete rovnako duchovnú, ako aj materiálnu pomoc
a podporu, a to predovšetkým tam, kde je Cirkev
prenasledovaná, utláčaná a kde jej akýmkoľvek
spôsobom nedovoľujú uskutočňovať svoje poslanie alebo kde jej na napĺňanie svojho poslania
chýba dostatok prostriedkov.
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1. Pastoračný charakter
ACN ako pápežská nadácia, ktorá koná in nomine
Ecclesiae, podporuje vo vernosti pápežovi a učeniu
Cirkvi všeobecné pastoračné poslanie Cirkvi. Toto
poslanie Cirkvi sa uskutočňuje v trojakej forme:
ohlasovanie Božieho slova a svedectvo viery (kerygma-martyria), slávenie sviatostí (leiturgia),
služba lásky a jednoty (diakonia-koinonia).
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„Tieto úlohy sa navzájom podmieňujú a nemôžu byť od seba oddelené. Charita je pre
Cirkev nielen istým druhom dobročinnej aktivity, ktorá by sa prípadne mohla nechať
na iných, ale patrí aj k jej prirodzenosti, je
nepopierateľným prejavom jej podstaty“
(Deus caritas est, 25).
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Pastoračný charakter je ústrednou charakteristikou
ACN. Spolupracovníci ACN majú v každej svojej činnosti napodobňovať Ježiša, Dobrého pastiera, ktorý
dal svoj život za vykúpenie ľudstva. Preto konečným
cieľom každej činnosti ACN má byť väčšia Božia sláva,
starostlivosť o celého človeka, s jeho telom a dušou,
a spása každého jednotlivca podľa miery Kristovej
lásky.
Toto pastoračné poslanie dáva všetkým charitatívnym, sociálnym, hospodárskym a technickým činnostiam zameraným na pomoc blížnym hlboký, na Boha
zacielený zmysel. Pomoc a spása, ktoré prichádzajú
od Boha, sú základom a predpokladom pre zmiernenie a útechu každého utrpenia. Keďže duchovné veci
stoja nad materiálnymi a večné nad časnými, má
evanjelizácia prednosť pred rozvojovou pomocou
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a vykúpenie skrze kríž pred politickými zmenami.
Preto ACN pri podpore projektov kladie hlavný dôraz
na pastoračné projekty, aj keď sa môžu niektorým
darcom zdať menej naliehavé a dôležité ako pomoc
pri hmotných ťažkostiach a pohromách.
Spolupracovníci ACN napĺňajú pastoračné poslanie aj
vo vzťahu k dobrodincom, a to tak, že ich pomocou
moderných komunikačných prostriedkov informujú
o situácii prenasledovanej a trpiacej Cirkvi. Šírením
svedectiev viery ACN zviditeľňuje silu evanjelia a súčasne posilňuje vieru darcov a ich spoločenstvo s univerzálnou Cirkvou.
Život podľa evanjelia má byť základnou motiváciou aj
pri vzbudzovaní ochoty pomáhať.
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„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša
Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás
chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou
obohatili. … Teraz váš prebytok im pomôže
v nedostatku; a tak sa to vyrovná….“
(2 Kor 8, 9.14).
Tým, že ACN ponúka svojim dobrodincom možnosť
žiť kresťanskú solidaritu prostredníctvom ich darov
pre chudobných a trpiacich, pomáha im súčasne
rásť v osobnej viere a vnútornej slobode.
Pre naplnenie tohto apoštolátu je nevyhnutné, aby
sa aj spolupracovníci ACN za pomoci duchovných
asistentov nechávali inšpirovať a viesť Božím slovom a autentickým učením Cirkvi, žili zo sviatostí
a sily modlitby a rástli v duchu jednoty s Cirkvou
a v duchu Kristovho zmýšľania.
Spoločné pastoračné nasadenie zjednocuje všetkých zamestnancov, dobrovoľníkov, dobrodincov
a prijímateľov pomoci ACN do jednej celosvetovej
duchovnej rodiny. Jednota vnútri nadácie je nevyhnutným predpokladom radostného svedectva
o Kristovej prítomnosti vo svete (porov. Jn 17, 23).
Táto jednota dáva ACN duchovnú a organizačnú
silu na dôveryhodné uskutočňovanie svojho poslania.
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„Ja som brána. Kto vojde
cezo mňa, bude spasený;
bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“
Jn 10, 9
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2. Modlitba
„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo
vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to“
(Jn 15, 5.7).
Spolupracovníci ACN sú presvedčení o tom, že ich
činnosť musí byť nesená vernou modlitbou a neochvejnou dôverou v Božiu Prozreteľnosť. V pevnej viere v Kristove slová

Modlitba posilňuje spolupracovníkov a dobrodincov
ACN v ich ochote konať každodenné obrátenie a v ich
misijnej horlivosti. Modlitba ich spája s trpiacou Cirkvou a podnecuje ich k činorodej pomoci. ACN pozýva
Cirkev na celom svete, aby sa modlila za trpiacich
a prenasledovaných bratov a sestry, ale aj za ich prenasledovateľov. Modlitba je výrazom pokory pred
Bohom aj pred sebou navzájom, vo vedomí toho, že
Boh je zdrojom všetkého dobra a že všetky jeho dary
sú určené pre službu blížnym.

„hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33)
sa usilujú v modlitbe porozumieť Božej vôli a vkladajú
všetky im zverené úmysly a starosti do rúk Božej Prozreteľnosti.
12
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„Prosba je vyjadrením srdca, ktoré dúfa
v Boha a ktoré vie, že samo nič nezmôže. …
Prosba príhovoru má osobitnú hodnotu,
pretože je to akt dôvery voči Bohu a zároveň vyjadrenie lásky k blížnemu. Príhovor
vyjadruje bratskú starostlivosť o druhých,
keď sme doň schopní vložiť život druhých,
ich najviac znepokojujúce úzkosti a ich najkrajšie sny“
(Gaudete et exsultate, 154).
Preto spolupracovníci ACN prednášajú Bohu
v modlitbe príhovoru všetky starosti a problémy,
ktoré sú im dennodenne zverované, a vyprosujú od
neho potrebnú duchovnú aj materiálnu pomoc. Ak
niekomu musia odmietnuť prosbu o podporu, pretože nespadá do stanovených cieľov ACN alebo
presahuje finančné možnosti nadácie, prosia
v modlitbe, aby Boh v tejto potrebe pomohol iným
spôsobom.
Modlitba za dobrodincov má byť naplnená vďačnosťou, pričom najkrajšou formou vďačnosti je
adorácia a slávenie Eucharistie. V tomto postoji
vďačnosti spolupracovníci ACN zodpovedne, starostlivo a transparentne spravujú dary dobrodincov, ktoré nezriedka bývajú
„mincou chudobnej vdovy“ a vyjadrujú ich
lásku a odovzdanosť Bohu.
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Vznik nadácie je úzko spätý s fatimskými zjaveniami Panny Márie, ktorú si ACN zvolilo za svoju
ochrankyňu a patrónku. Vo Fatime Božia Matka
ukázala Cirkvi cestu k víťazstvu lásky nad zlom –
cez modlitbu, obetu a zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Spolupracovníci ACN uctievajú
Pannu Máriu ako svoju Matku, orodovníčku a sprostredkovateľku všetkých milostí, zasväcujú jej
všetky svoje diela a v boji proti zlu dôverujú v silu
modlitby svätého ruženca.
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„A dostanete
všetko, o čo budete
s vierou prosiť
v modlitbe.“
Mt 21, 22
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3. Obeta
„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním
všetky údy…“ (1 Kor 12, 26).
ACN ako nadácia pre trpiacu a prenasledovanú
Cirkev vedome prijíma účasť na tajomstve kríža
a Kristovho utrpenia. Boh nikdy nechcel utrpenie,
tak ako nechcel ani jeho príčinu, teda hriech. Boh
daroval človeku slobodnú vôľu a má súcit s osudom ľudstva, ktoré po prvotnom hriechu postihlo
veľké nešťastie a zlo. Boh je láska a na naše nešťastie a zlobu odpovedá len láskou. On má moc
obrátiť zlo na dobro a práve v utrpení sa najsilnejšie ukazuje táto sila jeho lásky. Z tohto čoraz
hlbšieho chápania lásky Boha, ktorý pre nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, chce ACN zo všetkých síl stáť po boku prenasledovaných
20

a trpiacich kresťanov, zmierňovať ich utrpenie,
pomáhať im niesť kríž a byť ich hlasom na verejnosti.
Príklad trpiacej Cirkvi pomáha aj spolupracovníkom a dobrodincom ACN, aby ako Kristovi učeníci
prijímali svoj každodenný kríž, a prebúdza v nich
ochotu, aby aj sami prinášali obete. Táto obetavosť z lásky zjednocuje spolupracovníkov a dobrodincov ACN s trpiacimi a dáva im podiel na
Kristovom vykupiteľskom diele. Lebo v trpiacich
a prenasledovaných chce Kristus pokračovať vo
svojom spásonosnom utrpení – podľa slov svätého Pavla:
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„S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem
ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 19 – 20).
Táto spoluúčasť na vykúpení je dielo Božej lásky
v nás a cez nás aj pre našich blížnych. Lebo Boh povolal ľudí k tomu, aby nielenže žili spolu, ale žili aj
jeden pre druhého, a teda aby jeden pre druhého
niesli utrpenie. Tak každý osobný kríž získa nekonečnú vykupiteľskú hodnotu.
V tomto duchu ACN chápe, že z utrpenia a prenasledovania Cirkvi vychádza rozhodujúca sila na
premenu sveta a vidí veľký duchovný poklad najmä
v obete svojich chorých a trpiacich dobrodincov.
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„Ale keď ty dávaš almužnu,
nech nevie tvoja ľavá ruka,
čo robí pravá.“
Mt 6, 3
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4. Evanjelizácia
„Lebo nás ženie Kristova láska!“
(2 Kor 5, 14)

„Ako členovia Cirkvi na základe krstu sú
všetci kresťania spoluzodpovední za misijnú činnosť. … Sväto žitý život umožňuje
každému kresťanovi byť plodným v poslaní
Cirkvi. … Veriaci rozširuje hranice svojej
lásky a stará sa o tých, ktorí sú ďaleko,
práve tak ako o tých, ktorí sú blízko“
(Redemptoris misio, 77).
Tak cez duchovnú jednotu s Cirkvou misionárskou,
ako aj cez konkrétnu materiálnu pomoc pre jej
misiu, sa spolupracovníci a dobrodinci ACN sami
stávajú misionármi.
ACN sa zasadzuje za radostné a za úplné a pravdivé zvestovanie evanjelia na celom svete, a to
„vhod alebo nevhod“. Misionársky duch spolupracovníkov, ich živá viera a úsilie o svätosť sú preto
nevyhnutným predpokladom. ACN vidí svoju
úlohu predovšetkým v inšpirovaní ľudí k činorodej
kresťanskej láske a v pobádaní dobrodincov a spolupracovníkov na ceste ku Kristovi, a tak im chce
sprostredkovať pravdivosť viery, útechu a odvahu.
Pritom si treba byť vedomý, že Kristus bude vždy
aj znamením, ktorému budú protirečiť a ktorého
učenie bude mnohokrát odporovať duchu doby.
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Vzhľadom na stále ubúdanie viery a jej stratu
v spoločnosti patrí evanjelizácia k špecifickým úlohám ACN. V odlúčení od Boha spočíva skutočná
príčina každej biedy a utrpenia, ako aj ohrozenia
mierovej, dôstojnej a ľudskej budúcnosti sveta.
Bdelým a vnímavým rozpoznávaním znamení čias
chce ACN uskutočňovať aj svoju prorockú úlohu,
aby tak zabraňovala zlu a nešťastiu vo svete alebo
ich aspoň mohla zmierniť a ľuďom poukázať na
pravý zdroj nádeje.
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ACN sa aktívne podieľa na evanjelizácii národov
tým, že informuje o situácii trpiacej a prenasledovanej Cirkvi a finančne podporuje pastoračné projekty v miestnych cirkvách na celom svete, ktoré
zviditeľňujú bohatstvo duchovných darov a chariziem Cirkvi. Spôsob rozširovania informácií, získavania finančných prostriedkov a spravovania
projektov má byť tiež službou evanjelizácie.
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„Aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče, vo mne
a ja v tebe, aby aj oni
boli v nás jedno, aby
svet uveril, že si ma ty
poslal.“
Jn 17, 21
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5. Činorodá láska
„Milujte sa navzájom, ako som ja miloval
vás“ (porov. Jn 13, 34).
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“
(Mt 25, 40).
Kresťanská láska k blížnemu vychádza z Božej
lásky a žije z nej. Božia láska dáva každému človeku nekonečnú dôstojnosť. Keďže Kristus sa
identifikuje s tými najmenšími, charitatívna
služba dostáva Boží rozmer. Preto každý skutok
kresťanskej lásky k blížnemu má byť v konečnom
dôsledku zameraný na Boha a tým sa podstatne
odlišovať od čisto humanitárnej pomoci.
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ACN sa usiluje o takýto ideál lásky k blížnemu
a snaží sa uskutočňovať svoje poslanie podľa nadprirodzenej a človeka presahujúcej miery Kristovej lásky. V duchu tejto lásky sa spolupracovníci
a dobrodinci ACN zasadzujú – osobne aj ako organizácia – najmä za trpiacu a prenasledovanú Cirkev, v ktorej spoznávajú samotného Krista.
Trpiaca Cirkev je skúšaná vo viere, my sme skúšaní v láske.
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„Cirkev je Božia rodina vo svete. V tejto rodine nesmie byť nikto, kto trpí nedostatkom toho, čo nutne potrebuje. Caritas –
agapé však súčasne prekračuje hranice
Cirkvi. … Popri tejto univerzalite prikázania lásky je tu aj požiadavka špecificky cirkevná – že totiž ani v samotnej Cirkvi ako
rodine nesmie nijaký člen trpieť núdzu.
V tomto zmysle platia slová Listu Galaťanom: ,Kým teda máme čas, robme dobre
všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich‘ (6, 10)“ (Deus caritas est, 25).
Uskutočňovaním svojej misie chce ACN, tak ako sa
modlil sám Ježiš (Jn 17, 25), prispieť aj k zmiereniu
a jednote medzi kresťanmi, ako aj k pravému mieru
medzi národmi a náboženstvami. ACN podporuje
predovšetkým ekumenizmus lásky medzi kresťanskými spoločenstvami ako aj ekumenizmus svätcov a mučeníkov, ktorí sú najpresvedčivejším
znamením budúcej jednoty.
Dôvera v Božie milosrdenstvo umožňuje ľuďom zažívať nadprirodzenú radosť a konať dobro, lebo
človek je oveľa lepší, ako si myslíme. Vďaka dobrým skutkom môžu ľudia zakúsiť, že

„blaženejšie je dávať, ako prijímať“
(Sk 20, 35).
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ACN sprostredkúva dary svojich dobrodincov trpiacej a prenasledovanej Cirkvi nie podľa svojvoľného
rozhodnutia spolupracovníkov, ale v pozornom
a rešpektujúcom načúvaní potrebám trpiacich bratov a sestier, vo vžití sa do ich situácie a v spoločnom rozlišovaní priorít. ACN chce slúžiť poslaniu
Cirkvi na celom svete a byť mostom lásky medzi
dobrodincami a prijímateľmi, ktorí sú spojení nezištnou láskou v jednom spoločenstve Cirkvi ako
mystické Kristovo telo.
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Spolupracovníci ACN sú aj napriek utrpeniu v Cirkvi
a vo svete presvedčení a plní nádeje, že pri napĺňaní svojho poslania môžu vždy počítať s požehnaním Boha, ktorému nič nie je nemožné a ktorý
v každom čase koná zázraky lásky.
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„A pretože
miloval svojich,
čo boli na svete,
miloval ich do
krajnosti.“
Jn 13, 1
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Poznámky
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ACN Slovensko
Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
811 06 Bratislava
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