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Milí priatelia! nemožné. Ale vedieť mať Nádej je ťažká
vec.“
Veľa kresťanov vydrží mučenie, väznenie
alebo utrpenie len vďaka nádeji. Nádej nie
je únikom z reality alebo utešovaním sa
večnosťou. Je nadprirodzenou silou, ktorá
je neomylne nasmerovaná k večnému
šťastiu a k spáse tohto sveta. Kresťanská
nádej dáva pravý zmysel a správne nas-
tavenie tomu, čo je „tu“ a „teraz“. Ani slo-
boda, ani veda, ani pokrok nedokážu
eliminovať chudobu a utrpenie  tohto
sveta. Dokážeme však dosiahnuť oveľa
viac, než si myslíme, ak v nás vďaka

Ježišovmu zmŕtvychvstaniu zostane živá
nádej na spásu sveta. 
Emeritný pápež Benedikt XVI. uvádza vo
svojej encyklike Spe salvi tri základné
spôsoby, ktorými sa dá naučiť nádeji.
Prvým je modlitba. Modlitba je totiž vo
svojej  prapodstate vrúcnou, naliehavou
prosbou, hlasom dúfajúceho. Druhým
spôsobom je úprimnosť a spravodlivosť

„A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.“
(Lk 24, 21)
Takto vyjadrili svoje sklamanie dvaja
učeníci na ceste do Emauz po Ježišovom
ukrižovaní. Dvaja deprimovaní muži
kráčali smerom k  budúcnosti bez zmyslu
a cieľa. Stratili všetku nádej. Až pri lá-
maní chleba spoznali Zmŕtvychvstalého
a v tom istom momente prijali aj veľký
Boží dar nádeje. Hoci ešte nedosiahli
konečné vykúpenie, predsa zrazu videli
budúcnosť celkom jasne. Ich duše plné
nádeje našli istotu a pevné
ukotvenie, ktoré siahalo až do
samého neba.
Francúzsky básnik Charles
Péguy opisuje Nádej ako malé
dievčatko, ktoré  sa takmer
nepovšimnuté motá  pomedzi
svoje  dve veľké sestry Vieru a Lásku, ale
pritom je to práve tento drobec, na ktorom
spočíva váha všetkého.
„Viera vidí len to, čo je. Ale Nádej vidí to,
čo bude. Láska sa dáva tomu, čo je. Nádej
však vidí to, čo bude. Nie je ľahké ro -
zumieť Nádeji. Viera je jednoduchá
a neveriť by bolo nemožné. Láska je
jednoduchá a nemilovať by bolo

vo všetkých našich skutkoch. Je to odvaha
kráčať každý deň ďalej napriek všetkým
neúspechom, zlyhaniu, prekážkam či po -
citu bezmocnosti tvárou v tvár prevahe
zla. Tretím spôsobom je súcit, spoluúčasť
na utrpení iných a prijatie vlastného kríža.
Prirodzene, my sa vždy musíme usilovať
minimalizovať utrpenie, ale len Boh ho
dokáže poraziť definitívne. Závisí však aj
od miery našej nádeje, nakoľko sa s Ním
v utrpení zjednotíme, nakoľko svoje utr-
penie prijmeme a obetujeme ho, aby sme
tak vo svete porazili zlo a následky našej
viny, ktoré sú príčinami utrpenia.

Milí priatelia, my všetci sme po-
volaní byť svedkami nádeje. Svo-
jou modlitbou, dobrými skutkami
a podielom na utrpení druhých
chceme byť svedkami veľkonočnej
nádeje pre tých, ktorí sú zasiahnutí
biedou a utrpením.
Vďačne vám všetkým žehnám,

p. Martin Maria Barta
duchovný asistent ACN

Kresťanská nádej dáva
pravý zmysel a správne
nasmerovanie tomu, 
čo je „tu“ a „teraz“.

„Naša nádej nie je len
optimizmom, je to niečo
oveľa viac! Je to akoby tí,
čo veria, mali „o kúsok
neba nad hlavou“ viac...
sprevádzaní Blízkosťou,
ktorú niektorí ľudia
nedokážu ani zachytiť.“ 

Pápež František, 
generálna audiencia 4. októbra 2017Viera dáva radosť: 

Svedkovia nádeje v Indii.
© Ismael Martínez Sánchez/ACN
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India

Práve v indickom štáte Bihár sa na
podnet Mahátmu Gándhího zrodilo
mierové hnutie občianskej nepo-
slušnosti, ktoré napokon vyústilo
do nezávislosti Indie. Lenže to už je
pre mnohých v Bihári len zašlá
sláva. Bihár je v súčasnosti najchu-
dobnejším regiónom indického
subkontinentu. 

Keď sa miestni katolíci modlia „chlieb náš
každodenný daj nám dnes,“ robia to v tej naj-
väčšej úprimnosti. Mnohí z nich totiž na
chlieb nemajú. A keď vyslovujú slová „od-
pusť nám naše viny“, viacerí majú na mysli
finančné dlhy, ktoré kvôli úžerníckym úro-
kom nebudú môcť nikdy splatiť. Týka sa to
predovšetkým kresťanov, z ktorých takmer
všetci sú dalitovia – príslušníci najspodnejšej
spoločenskej vrstvy v Indii.

Dalitovia majú zakázané čerpať vodu z ve-
rejných studní, bývať môžu len na okrajoch
miest a svoje deti nesmú posielať do verej-
ných škôl. Miera negramotnosti je u dalitov
veľmi vysoká. 
V malých skupinkách veriacich, predovšet-
kým žien, sa učia čítať a písať. Spolu sa
modlia, dozvedajú sa viac o svojej viere
a o Kristovi, hovoria o rovnakej dôstojnosti
každého človeka pred Bohom, o rodine ako
mieste nesebeckej lásky. Hovoria tiež o cel-
kom praktických veciach, akými sú varenie,
šitie alebo vedenie domácnosti. 
Tieto malé kresťanské spoločenstvá priná-
šajú posolstvo nádeje do chudobných príbyt-
kov a do sŕdc rodín. 
V diecéze Buxar sa na jednom z týchto pro-
gramov zúčastňuje 300 žien. Tu sa dozve-

V Indii je každý rok vysvätených takmer 1 000 kňazov. Pochádzajú zo 172
diecéz s viac ako 10 000 farnosťami. 

Aj počet bohoslovcov stúpa, momentálne ich
je vyše 15 000. V najchudobnejšej diecéze
Buxar sú však len desiati. Diecéza je nová, za-
ložená bola v roku 2006. Má 15 farností
a 3 misijné stanice. Pätnásti diecézni kňazi sa
starajú o približne 25 000 veriacich. Všetci ka-
tolíci sú z najnižšej spoločenskej vrstvy dali-
tov a bývajú roztrúsení po vidieku. Práve tam

Životní poradcovia v mnohých otázkach

budú novokňazi pôsobiť po svojej vysviacke.
Budú pomáhať svojim veriacim odpovedať na
mnohé životné otázky. Veľmi sa na to tešia.
Prisľúbili sme im príspevok na vzdelanie na
jeden rok (1 828 eur pre všetkých desiatich
bohoslovcov z Buxaru). Pochádzajú z veľmi
skromných pomerov a nemajú nikoho, kto
by ich mohol podporiť. • Aj bohoslovci potrebujú pohyb.

Božie Slovo: Procesia na slávnosť
Krista Kráľa v Buxare.

dajú, že nie sú odsúdené na bezútešný život
na periférii spoločnosti, že viera ich spája
a že si navzájom môžu pomáhať. ACN
 podporila tieto malé spoločenstvá sumou
12 000 eur. 
Najchudobnejší z chudobných sú medzi da-
litmi musaharovia. Starajú sa o nich klare-
tínski kňazi. Rehoľa klaretínov prosí ACN
o pomoc pri stavbe viacúčelovej haly
(50 000 eur). V jej priestoroch by sa mohli
deti musaharov učiť čítať a písať, spoločne sa
modliť, tu by sa o nich mohli klaretíni du-
chovne starať. „Bolo by to požehnanie pre
týc hto ľudí, dodalo by im to sebavedomie
a pocit dôstojnosti,“ hovoria rehoľníci. Tu,
kde je Cirkev v núdzi, je pomoc naozaj
nutná. Nadácia ACN im ju prisľúbila. Dali-
tovia potrebujú aj chlieb pre dušu. •

Chlieb pre duše dalitov

Radostné posolstvo:
V kresťanskom spoločenstve

zažijú, že sú milovaní.
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Akýkoľvek príspevok, ktorý s láskou venujete, bude určený na podporu
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V službe Slovu

Odisha (predtým Orissa) je krajinou neznámych mučeníkov. Mnohí zo-
mreli len preto, že vlastnili Sväté písmo. Božie Slovo je pre tamojších
katolíkov pokladom. Oni ho nielen čítajú, oni ho žijú. 

„Prenasledovanie pred desiatimi rokmi nás
posilnilo,“ hovorí biskup Kumar. Vtedy sa
desaťtisíce ľudí rozpŕchli po celej krajine
pred hordami fanatických hinduistických
extrémistov. Jazvy minulosti stále bolia.
Ale Sväté písmo ľuďom ukazuje, že Božia
moc je v kríži. Rovnako im ukazuje aj to,
že láska k Bohu sa dokazuje vernosťou
Jeho Slovu, ktorá dosahuje dokonalosť
v odpustení. Ochota Kristových učeníkov
v Odishe odpúšťať je veľká, chcú žiť podľa
Slova. 
„Sú hladní po Božom Slove,“ píše biskup.
Dáva im zmysel a dôstojnosť. Už len preto

potrebujú kresťania v Odishe Písmo vo
svojom jazyku odia. V reči odia existuje
„Nutan Niyam“ - Nový zákon. Vydaný
však bol veľmi dávno. Už viac ako desať
rokov sa kňazi, rehoľné sestry a laici usi-
lujú o reedíciu. Teraz pripravil kolektív
šiestich biskupov v Odishe nové vydanie:
je jazykovo prispôsobené, ale bezo zmeny
obsahu, je jednoduché, príťažlivé formou.
Má sa vytlačiť 50 000 exemplárov. Každý
kus Svätého písma stojí čosi vyše eura. Na-
dácia ACN prisľúbila biskupom pomoc vo
výške 51 700 eur. Lebo Odisha je síce bo-
hatá na srdcia plné viery a lásky, ale ruky
odishských kresťanov sú prázdne.
Sväté písmo sa používa aj pri vzdelávaní
duchovných katechétov. Zo šiestich diecéz
má byť vyškolených po 250 mužov a žien,
ktorí budú vyučovať a poskytovať du-
chovnú pomoc farnostiam, mládeži a sku-
pinkám kresťanov. Vzdelávanie, ktoré trvá
tri roky a koná sa cez víkendy, musia účast-
níci absolvovať skôr, ako sa vydajú do da-
litských dedín a k príslušníkom kmeňových
etník. V teréne budú sprostredkovateľmi
medzi obyvateľstvom na vidieku a hlavnou
farnosťou. Prvoradým úsilím budúcich ka-
techétov bude pomáhať kresťanom preží-
vať svoju vieru a posilňovať ju. K ich

Odpustenie – predpoklad zmierenia sa
s Bohom aj blížnymi.

Starostlivosť o najúbohejších:
Rehoľná sestra pri jednom z dalitov.

úlohám bude patriť aj vedenie kurzov prí-
pravy na manželstvo, organizovanie pohre-
bov, príprava nedeľných omší, vedenie
modlitebných skupiniek. Pre takúto službu
je však potrebný vzdelávací materiál, vrá-
tane Svätého písma, literatúry o katolíckej
sociálnej náuke a o ľudských právach, pá-
pežské encykliky, správy o skúsenostiach
z iných krajín. Vzdelávanie budúcich du-
chovných poradcov je pre túto misiu kľú-
čové a mladí muži a ženy sú motivovaní
a plní odhodlania. Vzdelávací prog ram
oživí šesť diecéz v Odishe a poslúži sociál-
nemu zmieru a podpore spravodlivosti.
ACN sa zaviazala financovať tento projekt
vo výške 30 000 eur. •
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týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.

Evanjelium je stredobod:
Štúdium Svätého písma

v severnej Indii.



                                     

                          

                                     

                       

          

                                               

                                                

                                               

                                               

V roku 2017 sme dostali viac ako 7 500 žiadostí
o pomoc z celého sveta. Vďaka veľkorysosti našich
podporovateľov sme mohli financovať aktivity
vo výške 122,1 milióna eur. Väčšina z toho – 82,5 %
nášho ročného rozpočtu – smerovala na výdavky sú-
visiace s poslaním ACN, to znamená na konkrétnu
projektovú činnosť, osvetu, prácu s médiami, ako aj
na modlitebné aktivity.
Prirodzene, ani u nás sa nezaobídeme bez administra-
tívy a fundraisingu. Finančné prostriedky sa však sna-
žíme využívať čo najefektívnejšie, aby sa čo
najväčšia podpora vždy dostala na „miesto určenia“
– ku konkrétnym kresťanom v núdzi.
Takto sme mohli v roku 2017 podporiť spolu 5 357 pro-
jektov v 149 krajinách sumou približne 84,6 milióna
eur.
Ďalšími cca 16,1 miliónmi eur sme mohli celosvetovo informovať o stave prenasledovanej a trpiacej Cirkvi, šíriť svedectvá jej viery a zasadzovať
sa za jej práva.
Všetky uvedené čísla sú potvrdené nezávislou audítorskou spoločnosťou KPMG.

                                     

                          

                                     

                       

          

                                               

                                                

                                               

                                               

Kam smeruje vaša pomoc:
Stavebné projekty

Pomoc utečencom a núdzová pomoc
Omšové milodary

Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov
Náboženská formácia laikov

Dopravné prostriedky pre potreby pastorácie
Existenčná pomoc pre rehoľné sestry

Náboženská literatúra a publikácie
Masmédiá

1 212 stavebných projektov
Celosvetovo bola podporená výstavba a rekon-
štrukcia kaplniek, kostolov, katedrál, klášto-
rov, farských domov a seminárov, a to
predovšetkým v oblastiach, ktoré boli zničené
prírodnými živlami. Tretinu projektov tvorili
kostoly.
1 504 105 omšových milodarov
Týmto spôsobom sa pomohlo každému desia-
temu kňazovi (spolu 40 383 kňazom), predo-
všetkým v Afrike (15 440) a Ázii (10 748).
Každých 28 sekúnd sa vo svete slúži na úmy-
sel dobrodincov svätá omša.
13 643 bohoslovcov dostalo v roku
2017 finančnú podporu
Bolo to viac ako v posledných dvadsiatich ro-
koch.  Podporu získal každý deviaty bohoslovec
(v roku 2016 to bol každý jedenásty). Väčšina
seminaristov sa na kňazskú službu pripravuje
v Afrike (15 440), Latinskej Amerike (2 919)
a Ázii (2 101).
12 801 rehoľných sestier dostalo exis-
tenčnú pomoc a/alebo príspevok na
vzdelávanie
V celosvetovom meradle šlo o každú šesťde-
siatu druhú sestru. Vo väčšine prípadov sme
podporili ich vzdelávanie.
424 áut, 257 motocyklov, 429 bicyklov,
4 nákladné autá, 3 autobusy, 3 člny
Väčšina áut smerovala v roku 2017 do Afriky
a východnej Európy, väčšina bicyklov do Af-
riky a Latinskej Ameriky.

V roku 2017 bolo dohromady podporených 5 357 projektov.
Je to o 54 projektov viac ako v predošlom roku. Každý štvrtý projekt dostal, žiaľ, negatívnu
odpoveď  (spolu 1 933 projektov).
Od roku 2011 – roku „arabskej jari“ – smerovalo okolo 75 miliónov eur do krízových oblastí
na Ďalekom aj Blízkom východe. Len v uplynulom roku (2017) to bolo 17,3 milióna eur. Pred-
pokladá sa, že približná výška tohto druhu pomoci zostane nezmenená aj v tomto roku. 
Najväčšia časť celkovej pomoci šla podobne ako v uplynulých rokoch na stavebné projekty;
tvorila 32,8 %.  Za ňou nasledovala pomoc pre utečencov a ľudí v núdzi a podpora vzdelávania
laikov, ktorú získalo 37 797 katechétov a pastoračných asistentov. 

Fakty a čísla
l národné kancelárie v 23 krajinách
l viac ako 368 000 prispievateľov celosvetovo za rok
l 124 057 414 eur z príspevkov, dedičstiev a iných príjmov
l prebytok 1,9 milióna eur na použitie v roku 2018
l projektoví partneri v 149 krajinách 
l 5 357 odsúhlasených projektov na celom svete
l 82,5 % prostriedkov bolo pridelených na výdavky spojené s poslaním ACN

Výdavky na projekty podľa regiónov
Afrika

Blízky východ
Ázia

Latinská Amerika
stredná a východná Európa

západná Európa
medzinárodne

Oceánia
Severná Amerika

4

Využitie prostriedkov
Výdavky súvisiace 
s poslaním ACN
Administrácia
Pastoračná starostlivosť o dobrodincov
a získavanie príspevkov

Výdavky súvisiace s poslaním ACN

Samotná projektová 
činnosť
Osveta a evanjelizácia

82,5 % 84 %

16 %
7 %

10,5 %
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Ľudí trpiacich, chudobných, prenasledova-
ných pre vieru, sužovaných chorobami
a prírodnými katastrofami je veľa. Veľa je
tých „malých”, ktorých „mohutné”, nekon-
trolovateľné udalosti a okolnosti – prírodné,
politické, spoločenské a iné – zaskočili či
celkom premohli. 
Mexiko, ktorým nedávno otriasla nielen
séria ničivých zemetrasení, ale aj vlna bru-
tálnych vrážd kňazov a rehoľníkov. Nigé-
ria, kde džihádisti z Boko Haram mažú
z mapy sveta celé mestá. Kuba, kde aj tú
najúbohejšiu strechu nad hlavou vzal tisí-
com ľudí hurikán. Ukrajina, kde vojnové
siroty blúdia ulicami. Severná Kórea, kde
vlastníctvo Svätého písma znamená gulag.
Vypálená iracká Ninivská planina, kde
v deviatich kresťanských obciach visí na
vlásku takmer 2 000-ročné kresťanstvo.
Sýria, v ktorej po sedemročnej vojne ži-
voty 11,1 milióna ľudí závisia od humani-
tárnej pomoci, v ktorej už len prežíva,
nežije, 6,1 milióna vnútorne vysídlených
osôb a ktorú bolo nútených opustiť 5,6 mi-
lióna Sýrčanov.  
Všade tam žijú tí „malí“ – naši bratia
a sestry v Kristovi, „mohutnými“ okolnos-
ťami náhle zlomení v kolenách, niekedy
i vo viere v Boha a ľudí.
Ich osud leží na srdci medzinárodnej kato-
líckej dobročinnej a pastoračnej organizá-
cii ACN – Aid to the Church in Need, u nás
známej aj ako Kirche in Not. Práve tej,
ktorá v bývalom Československu v čase
neslobody a potom po politickej zmene na
konci minulého storočia podporovala pro-
stredníctvom darov svojich dobrodincov
Cirkev a jej veriacich mnohorakým spôso-
bom a podporuje ju dodnes.
Organizácia vznikla v roku 1947 na podnet
pápeža Pia XII. a z iniciatívy holandského
kňaza, premonštráta Werenfrieda van Straa-
tena. V duchu zmierenia pomáhal najprv
tým, ktorí boli pre celý svet nepriateľmi –

nemeckému obyvateľstvu a kňazom vysíd-
leným z východnej Európy. Povzbudzoval
k odpusteniu a láske k blížnemu, čím prispel
k pokoju povojnových rokov. Počas studenej
vojny začala organizácia pomáhať prenasle-
dovaným kresťanom vo východnom bloku
a dnes je jej poslaním poskytovať materiálnu
a duchovnú pomoc všade tam, kde sú kres-
ťania prenasledovaní, utláčaní alebo kde
trpia hmotnou núdzou. 
Po takmer sedemdesiatich rokoch službe
Cirkvi bola ACN v roku 2011 pápežom Be-
nediktom XVI. povýšená na nadáciu pápež-
ského práva. V poslaní založenom na

efektívnosti, transparentnosti a dôvere pá-
pežská nadácia ACN podporuje každoročne
približne 6 000 projektov v 149 krajinách,
a to prostredníctvom osvety, duchovnej pod-
pory a konkrétnych činov (informácia –
modlitba – akcia). Poskytuje štipendiá na
vzdelávanie kňazov a rehoľníkov, zastrešuje
formáciu laikov, zabezpečuje dopravné pro-
striedky pre pastoráciu v ťažko dostupných
regiónoch, distribuuje Sväté písmo a du-
chovnú literatúru, poskytuje núdzovú
pomoc a podporuje výstavbu a rekonštruk-
cie domov, kostolov a pastoračných objek-
tov v regiónoch postihnutých vojnovými
konfliktmi, prírodnými katastrofami alebo
na miestach, kde Cirkev trpí hmotným
nedos tatkom. 

Dnes má ACN zastúpenie v 23 krajinách
a jednou z týchto krajín je od marca 2017
aj Slovensko, kde vznikla národná kance-
lária pod názvom ACN Slovensko –
Pomoc trpiacej Cirkvi. Na pozvanie Kon-
ferencie biskupov Slovenska sa tak aj Slo-
vensku dostalo pocty, že z krajiny, ktorá
bola dlhé roky len cieľom pomoci, sa stá-
vame krajinou, ktorá buduje most lásky
medzi štedrými darcami a prenasledova-
nou a trpiacou Cirkvou a udržiava ho prie -
chodným. 
S veľkou rodinou dobrodincov a podporo-
vateľov ACN po celom svete sme všetci
pozvaní chrániť veľkodušnou láskou zá-
kladné hodnoty ľudskosti a kresťanstva.
Láska nemá strach z konkrétnej pomoci
a radostného dávania, v ktorých stretáva
človek človeka a prostredníctvom človeka
aj samého Boha. Werenfried van Straaten
raz povedal: „Naši prenasledovaní bratia
a sestry sú elitou Cirkvi. Preukázať solida-
ritu s nimi je záležitosťou cti.”  
Toto je dnes naším poslaním a aj touto for-
mou vám ho chceme priblížiť. •

Martina 
Hatoková
riaditeľka 
ACN Slovensko –
Pomoc trpiacej Cirkvi

„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske.“
Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN (Kirche in Not)



toaleta / WC

55 €

vodovodný 
kohútik

3 €

bojler na 
ohrev vody

93 €

vodné
čerpadlo

42 €
umývadlo

36 €

Z RUÍN K DOMOVU

ObnOva jednéhO dOmu na ninivskej planine stOjí približne 5 800 eur.
váš príspevOk môže zabezpečiť časť výstavby alebO rekOnštrukCie dOmu:

drevené
dvere

17 €

Z ruín k domovu

Ninivská planina v Iraku opäť zakvitla. Nielen tymiánom, irismi a dat -
ľovníkmi. Kolíska kresťanstva zakvitla po nedávnych rokoch temna
nádejou, že začať odznova sa predsa len dá. V lete roku 2014 opustilo
Ninivskú planinu v smrteľnom strachu pred ISIS 150 000 ľudí. V de-
viatich starobylých kresťanských mestách a obciach (okrem Mosulu)
nezostal „ani kameň na kameni“ – len 12 970 poškodených, vypále-
ných alebo úplne zničených domov – 12 970 stratených domovov. 

6

Irak

Vďaka štedrosti darcov z celého sveta sa
prostredníctvom koordinovanej pomoci
ACN a Komisie pre rekonštrukciu Ninive
doteraz podarilo obnoviť 4 305 domov!
Z takmer 20 000 nútene vysídlených rodín
sa k máju 2018 vrátilo do svojho nového
alebo obnoveného domova 8 768 kresťan-
ských rodín (45 % všetkých vnútorne vysíd-
lených rodín). Takmer 40 000 kresťanov sa
vďaka otvoreným ušiam, srdciam a dlaniam
svojich bratov a sestier v Kristovi všade po
svete mohlo vrátiť k svojim 2 000-ročným
koreňom. 
Štrnásť stratených domovov „vrátili“
irackým kresťanom aj Slováci! Stovky
slovenských darcov – jednotlivcov, rodín,
farností, spoločenstiev, rehoľných komunít
– prispeli v období od decembra 2017 dote-
raz na výstavbu alebo rekonštrukciu domov
na Ninivskej planine. S hrdosťou aj s hlbo-
kou pokorou, s úprimnou vďačnosťou za
súcit, duchovnú podporu, odvahu pomôcť
a veľkorysú štedrosť vyslovuje ACN Slo-
vensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v mene na-
šich irackých bratov a sestier ĎAKUJEME! 
Celková rekonštrukcia Ninivskej planiny sa
odhaduje na 250 miliónov amerických dolárov.
 Neustávajme v pomoci tým, ktorí žijú pre
nádej, že Planina bude ďalej kvitnúť.

Akýkoľvek príspevok, ktorý s láskou venujete, bude určený na podporu
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Alžírsko

Nepokojná cesta
pátra Paula-Elie
Alžírsko je časovanou bombou. Problémy s migráciou, neistá politická
atmosféra, hospodárska kríza ovplyvňujúca životy 43 miliónov obyvate-
ľov, z ktorých dve tretiny majú menej ako 30 rokov, pričom tretina mla-
dých ľudí je nezamestnaná. A islamisti čakajú na svoj moment...

V takejto situácii je potrebná nádej a viera
v budúcnosť vlastnej krajiny. Páter Paul-
Elie tú nádej má. Pozná svoju krajinu,
pozná ľudí. Vie, čo si ľudia myslia, a nie-
len kresťania. V mladosti bol moslimom –
vtedy sa volal Ali – a v 90-tych rokoch mi-
nulého storočia zažil občiansku vojnu.
Boli to temné roky Alžírska, o život vtedy
prišlo viac ako 200 000 ľudí počas neľú-
tostných bojov medzi islamistami a armá-
dou. Vtedy stratil nádej. Už v nič viac
neveril. Celú svoju pozornosť sústredil
výlučne na štúdium a získanie diplomu
z informatiky.
Jedného dňa vošiel so svojím bratrancom do
skrytej kaplnky v evanjelikálnej kresťanskej
komunite. „Tam som počul Ježiša,“ spo-
mína. „Zavolal ma po mene a povedal mi,
že ma chráni, že ma vždy chránil. Cítil som
sa milovaný ako nikdy predtým. Bol som
zasiahnutý. Desať minút som iba plakal.“ 

Ali sa nechal pokrstiť, hlad po Pravde však
zostával. O pár rokov neskôr mu istý kato-
lícky misionár odhalil plnosť Pravdy a Ali
konvertoval. Islamisti však zistili, že sa ob-
rátil. Prenasledovali ho a vyhrážali sa jeho
rodine. Odišiel do Európy, stále hladný po
Nádeji, stále nepokojný v srdci. V Belgicku
sa pridal ku kresťanskej náboženskej komu-
nite, neskôr sa presťahoval do Francúzska
a ako 34-ročný začal študovať teológiu. Po
šiestich rokoch, v roku 2016, bol vysvätený
a stal sa kňazom Misijného bratstva Jána
Pavla II. 
Na pokyn svojho bratstva, či skôr „na
pokyn Ježiša“ sa vrátil naspäť do Alžírska.
„Tu som potrebný,“ hovorí. „Moje srdce
našlo pokoj, aj keby okolo mňa mali zúriť
búrky.“ Pripomína si slová sv. Terézie
z Avily, ktorá sa raz sťažovala Pánovi:
„Kde si bol, môj najmilší Ježiš, kde si bol
počas toho strašného nečasu?“ Náš Pán jej

odpovedal: „Bol som v najhlbšom vnútri
tvojho srdca.“
Tak akosi to prežíva aj páter Paul-Elie. To,
čo chce prinášať ľuďom, je vnútorný pokoj
srdca, ktorý dáva Boh. Podľa údajov Pro-
testantskej cirkvi Alžírska je v krajine pri-
bližne 200 000 konvertitov z islamského
náboženstva. Väčšina z nich sú protestanti,
ale aj počet katolíkov rastie. Presné čísla
nie sú známe. Najviac ich žije v regióne
Kabýlia na severe Alžírska, odkiaľ pochá-
dza aj páter Paul-Elie. Mnohí žijú roztrú-
sení po vzdialených horských dedinách.
Práve im chce páter prinášať Pána v Eu-
charistii. S nimi, ale aj s ďalšími obyva-
teľmi dedín chce viesť „dialóg spolužitia“
medzi katolíkmi a inými vierovyzna-
niami – oni všetci majú pocítiť lásku
Krista. Na takúto misiu potrebuje terénne
auto. O financovanie kúpy vozidla poprosil
ACN. Prisľúbili sme mu 21 600 eur. •

Dar Eucharistie.

Páter Paul-Elie: Opäť doma.

Aby všetci pocítili lásku Kristovu:
Páter Paul-Elie.

týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.



Milí priatelia,
je to už sedem rokov, čo som vyhovel
prosbe kardinála Piacenzu a ponúkol
som sa do služby ACN. Vtedy som to uro-
bil vyslovene z pocitu povinnosti voči
Cirkvi, ale bez oduševnenia, pretože som
ACN dôverne nepoznal a okrem toho
som mal po odchode na dôchodok
celkom iné plány. Dnes sa na tieto roky
pozerám s veľkou vďačnosťou. Smel
som vniesť svoje odborné skúsenosti do
služieb dobročinnej organizácie práve
v čase, keď ju Svätý Otec Benedikt XVI.
povýšil na nadáciu pápežského práva.
Predovšetkým som však dostal možnosť

spoznať tento vzácny klenot medzi
cirkevnými dobročinnými dielami. Páter
Werenfried videl našu úlohu vo vy -
tváraní mosta lásky medzi vami – šted -
rými darcami a prenasledovanou
a trpiacou Cirkvou. Na oboch stranách
tohto mosta som spoznal úžasných ľudí,
skvelých misionárov a veľkorysých dar-
cov. V národných kanceláriách a v cen-
trále v nemeckom Königsteine som
stretával ľudí, ktorí tento most s odušev-
nením a plným nasadením udržiavali
priechodným. Nesmierna plodnosť tohto
diela sa dá vysvetliť len modlitbou,
prostredníctvom ktorej sa ľudia na
moste lásky – na oboch stranách –
dokážu obetovať jeden pre druhého.
Božiu ruku, žehnajúcu a ochraňujúcu,
zažívame deň čo deň. 
Tieto roky nekonečne obohatili môj život.
Ďakujem! Ďakujem! Ďakujem!

Váš

Johannes Heereman

Núdza, láska, vďačnosť
– vaše listy

Vnútorné oslobodenie 
Na podnet tohto časopisu som sa začal
modliť ruženec. Po niekoľkých dňoch mi
Pán daroval toľko vnútorného uzdravenia
a oslobodenia, že zažívam pokoj, aký som
nezažil už dlhé roky. Z celého srdca vám za
vašu úžasnú prácu, ktorú s radosťou pod-
porujem, prajem Božie požehnanie.

darca z Nemecka 
Veľké účinky 
Ďakujem za to, že pomáhate po celom svete
tým, ktorí trpia najväčšou núdzou. Teší ma,
keď sa dozvedám, aký veľký účinok má
vaša práca. My, ktorí máme „všetko“,
máme tendenciu považovať svoju vieru
a požehnanie, ktorého sa nám dostáva, za
niečo samozrejmé.

podporovateľ z USA
Každý deň jedno peso 
Týmto listom by sa chcel náš krúžok z Fa-
kulty humanitných vied Univerzity Santo
Tomas zaviazať, že každý deň prispeje
v prospech ACN jedným pesom. Prosím, oz-
námte nám, ako vám môžeme tento príspe-
vok posielať. Veľká vďaka a mnoho síl
vo vašom diele. Nech vás Boh žehná. 

Mária – v mene svojich spolužiakov
Manila, Filipíny 

Povedz to ďalej 
S ACN sme vrúcne spriaznení a neustále ší-
rime informácie o vašom poslaní. Už tretí
rok pečiem chlieb na vianočný trh. Výťažok
z neho vám aj tentoraz posielam. Spolu
s príspevkami ďalších veľkodušných ľudí
je to spolu 1 000 eur.  

dobrodinka z Rakúska

POMÔŽME PRENASLEDOVANÝM A TRPIACIM KRESŤANOM!
VĎAKA ŠTEDROSTI JEDNOTLIVCOV MÔŽEME KAŽDOROČNE PODPORIŤ

VIAC NEŽ 5 300 PROJEKTOV V PRIBLIŽNE 150 KRAJINÁCH.

ACN Slovensko – 
Pomoc trpiacej Cirkvi 
Hviezdoslavovo nám. 170/13
811 01 Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN:
SK0909000000005121339396
E-mail: info@acn-slovensko.org
www. acn-slovensko.org

Ak chcete BEZPLATNE DOSTÁVAŤ materiály o stave a živote trpiacej Cirkvi 
alebo sa CHCETE MODLIŤ, či pomôcť iným spôsobom, pošlite nám Vaše údaje 
na našu adresu: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, Hviezdoslavovo nám. 13, 
811 01  Bratislava. 
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Meno a priezvisko: ................................................................................................... E-mail: ................................................................

Adresa: .................................................................................................. Tel. č.: ................................................... Počet kusov: ..........,

alebo nám ich pošlite mailom na adresu info@acn-slovensko.org, príp. SMS (0948 192 091). 

#

Slová rozlúčky výkonného prezidenta ACN

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577)
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne
číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov. Som si vedomý svojich práv
v zmysle GDPR. Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.acn-slovensko.org.

Ak chcete BEZPLATNE DOSTÁVAŤ materiály o stave a živote trpiacej Cirkvi
alebo sa chcete MODLIŤ, či pomôcť iným spôsobom, pošlite nám svoje údaje
na našu adresu: 
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, Hviezdoslavovo nám. 13, 811 01 Bratislava.

Johannes 
Freiherr
Heereman


