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spoločenstvu a pomáhali pri budovaní
Božieho kráľovstva. 
Apoštol národov Pavol popisuje túto cha-
rizmatickú štruktúru, ktorá je základom
Cirkvi, celkom jasne: „Dary milosti sú roz-
ličné, ale Duch je ten istý... ktorý rozdeľuje
každému, ako chce“ (1 Kor 12, 4. 11b).
Všetky charizmy nesú v sebe poslanie bu-
dovať Cirkev. Toto poslanie si zasa vyža-
duje istý systém organizácie služby
spoločenstvu. Cirkevná usporiadanosť
a s ňou spojené inštitúcie však nie sú sa-
moúčelné. Viditeľná štruktúra Cirkvi totiž
slúži predovšetkým jej základnej cha-
rizme – láske k blížnemu, ktorá je ukot-
vená v láske Boha.
Od počiatku bolo najvlastnejšou úlohou
Cirkvi deliť sa so všetkými o všetko „podľa
toho, ako kto potreboval“ (Sk 2, 45b). To
zodpovedá podstate Cirkvi a to je aj cha-
rizma nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi – rozdávať lásku, pomáhať všetkým,
ktorým chýba to najnutnejšie na dôstojný
život Božieho dieťaťa. 
V encyklike Deus caritas est objasňuje
emeritný pápež Benedikt XVI. základný
kresťanský princíp spoločenskej dobro-
činnosti, od ktorej nie je oslobodený

nikto, takto: „Cirkev je Božou rodinou vo
svete. V tejto rodine by nemali byť núdzni.
Caritas a agape prekračujú hranice Cirkvi.
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
zostáva meradlom – nariaďuje univer-
zálnu lásku k núdz nym, ktorých stretá-
vame ,náhodou’ (Lk 10, 31), nech už sú
kýmkoľvek. Bez toho, aby sa akokoľvek
znižovala dôležitosť  univerzálneho prí-
kazu lásky, Cirkev má aj špecifickú úlohu,
a to zabezpečiť, aby v cirkevnom spolo-
čenstve žiaden jeho člen netrpel kvôli ne-
dostatku. V tomto zmysle platí slovo
z listu Galaťanom: ,A tak teda, kým máme
čas, robme dobre všetkým, ale najmä čle-
nom rodiny veriacich.’ (Gal 6, 10).“
Milí priatelia, ďakujem, že prostredníc-
tvom ACN pomáhate budovať Cirkev vo
svete. Ďakujem, že každý váš skutok lásky
k blížnemu je preniknutý láskou k Bohu,
ktorú okrem spravodlivosti človek vždy
potreboval a bude potrebovať.

Žehná vás váš vďačný 

páter Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Milí priatelia!
„Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene
do duchovného domu...“ (1 Pt 2, 5), vyzýva
nás prvý pápež, ktorého Ježiš urobil Pe-
trom – Skalou. Čo je základom Cirkvi?
 Cirkev – to nie sú budovy, akokoľvek nád-
herné, v ktorých sa schádzame na boho-
službách. Cirkev nie je ani v prvom rade
dobre organizovanou inštitúciou. Nie,
nosnou konštrukciou Cirkvi je Božia mi-
losť, ktorou nás On vo svojej dobrote
štedro obdarúva. Základným kameňom
Cirkvi je sám Ježiš, na ňom stavia Svätý
Duch svoje dielo spásy, počnúc apoštolmi

a po nich ďalšími ľuďmi, ktorých povoláva
a ktorých vyzbrojuje rôznymi darmi a cha-
rizmami. Tieto dary neboli darované
preto, aby sa stali niečím vlastníctvom, ale
preto, aby slúžili celému kresťanskému

Nosnou
konštrukciou
Cirkvi je Božia
milosť, ktorou nás
On vo svojej
dobrote štedro
obdarúva.

Pomoc trpiacej Cirkvi
ACN

„Sme živé kamene v Božej
stavbe, hlboko spojené s Kris-
tom, ktorý je kameňom uhol-
ným, a zároveň je naším
oporným pilierom. Čo to zna-
mená? Značí to, že chrámom
sme my, sme živou Cirkvou
a keď sme spolu, prebýva
medzi nami Svätý Duch, ktorý
nám pomáha rásť ako Cirkvi.“ 

pápež František 
generálna audiencia, 26. jún 2013Juina, Brazília: Aj malé komunity 

v domorodých dedinách budujú Cirkev.
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Farnosť mala byť zrušená – veriacich bolo primálo a peňazí na stavbu
novej kaplnky nebolo. 
Ale malé spoločenstvo veriacich v Záporožskej oblasti na Ukrajine zabojovalo. Neprestalo
veriť a modliť sa k pátrovi Piovi, patrónovi svojej farnosti. Veriaci sa chceli spovedať, sláviť
sväté omše, zúčastňovať sa na pobožnostiach. Získali si tak svojich duchovných. V roku
2008 sa sem vrátili saletínski misionári. Stále však chýbala kaplnka. A tak sa provizórnou
kaplnkou stala izba v rodinnom dome. Bola však príliš malá, bolo v nej pritesno. Kúpil
sa preto jeden starý dom, bývalá pekáreň. Jeho rekonštrukcia však bude náročná, ruina
nie je vhodným príbytkom pre Boha. Momentálne sa táto ruina premieňa na rušné sta-
venisko. A farnosť vzrastá... V septembri tohto roku oslávi 50. výročie smrti pátra Pia.
Hrubá stavba, v ktorej sa už slúžia sväté omše, by sa mala dovtedy premeniť na nádhernú
kaplnku. Tomuto malému zázraku vytrvalosti sme prisľúbili 30 000 eur. •

Páter Pio pomáha z neba

Svätá omša v Kaplnke sv. pátra Pia, 
ktorú čoskoro čaká rekonštrukcia.

Nová evanjelizácia

Všetko sa začína 
v manželstve a rodine

Prvé plody – noví seminaristi. 
Aj vďaka rodinnej katechéze a pastorácii.

„Manželstvo je obraz Božej lásky k nám. Lebo aj Boh je spoločenstvo tvorené tromi osobami: Otcom,
Synom a Svätým Duchom, ktorí žijú od vekov a na veky v úplnej jednote. A práve to je tajomstvo rodiny.
Boh robí z manžela a manželky jednu jedinú existenciu.“                                                                   pápež František

Táto prekvapujúca hĺbka sviatosti man-
želstva si vyžaduje podrobnejšie vysvet-
lenie – pápež František sa ňou zaoberá
v apoštolskom liste Amoris laetitia (121).
Ten  obsahuje veľa praktických podnetov
a mnohým diecézam slúži ako vodiaca

niť pri vzdelávaní zameranom na pasto-
ráciu rodín. 
Gréckokatolícka diecéza Oradea v Ru-
munsku sa už tri roky zameriava na tému
manželstvo a rodina v rámci vzdeláva-
cieho programu pre dospelých aj mla-
dých. Tí najskôr vzdelávanie aplikujú vo
svojom vlastnom živote. Neskôr však majú
aj sami vo svojich farnostiach veriacim
i hľadajúcim približovať význam manžel-
stva a rodiny – nielen ako „jadra každého
spoločenského poriadku“ (pápež Benedikt
XVI.), ale predovšetkým ako miesta nádeje,
viery a lásky. 
Darí sa to. V rodine človek zakúsi hodnotu
života a lásky a potom podľa toho koná. Už
po prvých rokoch rodinnej katechézy
možno pozorovať v diecéze nárast pôrodov
a povolaní – viac mladých mužov sa chce
stať kňazmi. A mnohí, ktorí sa predtým od
Cirkvi dištancovali alebo si od nej držali
chladný odstup, sa teraz aktívne podieľajú
na živote spoločenstva. Pritom program ob-
sahuje aj témy, ktoré môžu vyvolávať proti-
rečenia, napríklad služba v Cirkvi a v rodine
alebo odpustenie a bratské napomenutie.

Nie vždy je pri tom veselo. Ale pre mno-
hých sú dni vzdelávacieho kurzu aj
dňami duchovnej obnovy a zotavenia,
časom stretnutí s rovnako zmýšľajúcimi.
Sú dňami prekvapivých spoznaní pri vý-
mene skúseností a tiež začiatkom no-
vých priateľstiev. 
Záujem je veľký. Počet účastníkov rastie,
momentálne ich je viac ako 2 000. Mohlo
by ich byť oveľa viac, ale mnohí si vzdelá-
vací kurz pri svojom minimálnom plate,
ktorý v Rumunsku predstavuje asi 250 eur
na mesiac, nemôžu dovoliť. Bis kup Virgil
Bercea nás preto „s pokorou žobráka“
prosí o ročnú podporu vo výške 11 250
eur, aby mohlo kurzy absolvovať ešte viac
účastníkov a aby sa mohli rozšíriť kruhy
sprostredkovateľov radostnej zvesti. Pri-
sľúbili sme mu každoročne podporu
v sume 10 000 eur po dobu troch rokov.
Lebo, ako hovorí pápež František, katechi-
zácia a pastorácia rodín je pre farnosti
a spoločnosť „veľkou pomocou pri vzde-
lávaní mladých rodičov. Pomáha im uve-
domiť si ich poslanie zvestovateľov
evanjelia vo svojej vlastnej rodine.“ •

Akýkoľvek príspevok, ktorý s láskou venujete, bude určený na podporu
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Kopec Musevi v diecéze Kitui v Keni je významným dejinným miestom.
Práve tu bola slúžená prvá svätá omša v regióne.
Teraz sa tu má vybudovať mariánske pútnické miesto. Biskup Anthony Muheria má
v súvislosti s výstavbou viaceré ciele. Na jednej strane tu plánuje vytvoriť duchovné
centrum diecézy, v ktorom by sa konali duchovné cvičenia pre pútnikov a kde by bol
kláštor kontemplatívnych sestier. Na druhej strane chce biskup potlačiť a zastaviť stále
silný vplyv pohanských náboženstiev a povier – na to potrebujú v Afrike viditeľné sym-
boly a stavby. Napokon, neexistuje lepšia orodovníčka ako samotná Matka Božia.
Panna Mária z Musevi by mala ochraňovať 26 farností a ich 80 kňazov, synov tejto kra-
jiny, ako aj 240 000 katolíkov tejto diecézy. Väčšinu nákladov na financovanie pokryli
samotní veriaci. Zostáva však ešte posledných 80 000 eur. Kto sa pripojí k stavbe
Chrámu Matky Božej z Musevi? •

S Máriou proti poverám

Takto to má vyzerať – model pútnického
miesta na kopci Musevi.

Za kultúru 
spolužitia
Svätý Marcellin Champagnat, zakladateľ školských bratov maristov,
predbehol svoju dobu. Pred dvesto rokmi učil svojich rehoľných bra-
tov, že v školách maristov sú prísne zakázané telesné tresty a ponižu-
júce zaobchádzanie s deťmi. 

„Aby sme mohli vychovávať deti, musíme
ich v prvom rade mať radi,“ v tejto vete ob-
siahol kresťanskú výchovu. Mal pri tom na
mysli aj chlapcov, aj dievčatá. Tento názor
je v krajinách, akou je napríklad Bangla-
déš, dvojnásobne aktuálny. Deti majú
totiž v tomto kultúrnom prostredí len for-
málne rovnaké práva a rovnakú dôstoj-
nosť ako dospelí. Zvlášť ak patria
k spoločenskej vrstve „nečistých“, „ne-
dotknuteľných“. V Bangladéši sú to et-
nické menšiny, ktoré si na svoje skromné
živobytie zarábajú ako nádenníci na čajo-
vých plantážach. Za 23 kilogramov na-

zbieraných čajových listov – viac sa za deň
nedá stihnúť – dostávajú 83 centov. Maji-
telia plantáží bežne ignorujú pracovné
právo. 
Väčšina zberačov čajových listov sú kres-
ťania a hinduisti, teda patria aj k nábožen-
ským menšinám. Deväťdesiat percent
obyvateľstva tvoria moslimovia, deväť
percent hinduisti. Pol milióna kresťanov
(poväčšine katolíkov) predstavuje nece-
lých 0,3 percenta obyvateľov. 
A práve kresťanské a hinduistické deti by
mali nájsť v nových školách maristov v di -
ecéze Sylhete duchovný domov. Pred pol
druha rokom začali školskí bratia maristi
v tejto diecéze na severovýchode krajiny
viesť školu. Z 98 žiakov je 32 kresťanov, 43
hinduistov a 23 moslimov. V priebehu
troch rokov by sa mal počet žiakov zvýšiť
na 450, tretina z toho by mali byť kresťa-
nia. Tri štvrtiny žiakov pochádzajú z chu-
dobných rodín zberačov čaju, mnohé deti
sú siroty. V Škole sv. Marcellina nachádzajú
bezpečie a láskyplnú atmosféru. 
To, čo škole chýba, je kaplnka, miesto
skutočnej prítomnosti Pána, zdroja všet-

kej lásky. Z Jeho lásky prýšti aj otvore-
nosť pre kultúru tolerancie, mierového
spolunažívania a vzájomnej úcty, ktorej
budovanie sa pokladá za jeden z hlav-
ných cieľov školy. Vďaka spolužitiu
v školskom prostredí sa vytvára takáto
kultúra prirodzene a spontánne. So stú-
pajúcim počtom žiakov narastá aj túžba
modliť sa k Pánovi. 
V kaplnke by sa slúžili sväté omše, modlil
by sa ruženec, ranné a večerné chvály, vy-
učoval by sa tu katechizmus. Bola by
srdcom školy. Kaplnka sa má stať aj du-
chovným centrom pre okolie a miestom
nedeľných svätých omší pre zberačov
čaju, aby všetci mali možnosť čerpať 
z Prameňa lásky. Školským bratom maris-
tom sme pre ich veľkú túžbu prisľúbili
25 300 eur na stavbu kaplnky. •

Spoločná modlitba ruženca. 
Ale kde, keď prší?

Pocit rodinného spoločenstva aj pri športe.

Medzináboženský dialóg

týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.
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Misionár lásky

„Milovať Boha si vyžaduje vnútornú slobodu od každého vlastníctva
a od všetkých materiálnych vecí: láska k Bohu sa prejavuje v zodpo-
vednosti za druhého.“                                                                       Benedikt XVI.

Slová emeritného pápeža (encyklika Spe
salvi, 28) sú každodenným chlebom mi-
sionárov. Páter Charitable Derisseau
z Kongregácie Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie ich dopĺňa vlastnými skúse-
nosťami: „Misionár sa musí umenšovať,
aby dokázal prijať novú kultúru. Týmto
spôsobom sa neustále rodí nanovo.“ 
Po štrnástich rokoch strávených v Mexiku
je páter s haitskou národnosťou už päť
rokov v Guatemale a slúži ako kňaz vo far-
nosti Kalvária v diecéze Verapaz. Väčšina
zo 17 000 veriacich farnosti sú Indiáni
z kmeňa Qeqchi-Maya. Ich kultúra prahne
po „prekvasení“ kresťanským duchom.
Páter Charitable nemá takmer žiadny ma-
jetok, je vnútorne slobodný. A cíti zodpo-
vednosť za kmeň Qeqchi-Maya. Spolu
s dvoma spolubratmi putuje po farnosti
s rozlohou 2 000 km2, prichádza do 132
osád, aby slávil Eucharistiu, vysluhoval
sviatosti, vyučoval náboženstvo, mate-
matiku, čítanie a písanie. Je to neustála
výzva. Mnoho „výprav“ musia misionári
kvôli rozbahneným cestám absolvovať
pešo. Ich starý pickup už totiž nezvláda
nerovný terén. 

„Padám a opäť vstávam. Učím sa jesť ako
títo ľudia, učím sa mať trpezlivosť, znášať
chlad aj horúčavu, trpím a smejem sa
spolu s nimi, teším sa z ich úspechov
a trápim sa ich starosťami. Chodím z de-
diny do dediny a nepýtam sa, kde budem
cez deň jesť a večer spať. Niekedy ma pre-
môže únava, inokedy som zúrivý, pretože
sa našim bratom a sestrám deje toľko ne-
spravodlivosti: nemajú školy, nemajú
elektrický prúd, čistú vodu ani zdravotné
stredisko. Ale to všetko sa oplatí, lebo
v nich vidím Božiu tvár.“
Všetky tieto starosti sú pre pátra Chari-
table a jeho misiu „láskavými pohlade-
niami“. Miluje svojich Indiánov. A oni
milujú jeho. Prostredníctvom neho môžu
zakúšať všeobjímajúcu lásku Matky
Cirkvi. Tri štvrtiny miestnych Indiánov
žijú pod hranicou chudoby a násilie v re-
gióne stúpa. Obchod s drogami a organi-
zovaný zločin sú jedným z dôsledkov
dlhej občianskej vojny, ktorá trvala do
konca deväťdesiatych rokov a počas kto-
rej Indiáni Qeqchi-Maya obzvlášť trpeli.
Cirkev pre nich znamená mier, páter Cha-
ritable je pre nich poslom lásky. „Zakaž-

Cesta až na okraj spoločnosti: 
Páter Charitable a jeden z katechétov.

dým, keď prídeme, zavládne slávnostná
nálada.“ 
Misionára však bolí, že do dedín nemôže
prísť častejšie. S novým pickupom by
mohli on a jeho spolubratia absolvovať
cesty rýchlejšie, vzdelávať viac kateché-
tov a častejšie slúžiť svätú omšu. Prisľúbili
sme im 13 400 eur. Stojí to za to! Misionári
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sú
v Guatemale už 63 rokov. Mnohí boli une-
sení, mučení, zavraždení. Láska, ktorú za-
siali, však klíči. •

Páter Charitable pri svätej omši.

„Nechajte maličkých prísť ku mne.“ 
Páter Charitable so spolubratom na
návšteve u Indiánov.

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

Guatemala
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Naša sila nie je
v múroch
Jeden môj známy hovorieva: Naša sila nie je v múroch, ale v ľuďoch. Aj
sila ACN spočíva v ľuďoch, nie v múroch. Ste to vy, konkrétni jednot -
livci, ktorí nás už viac než rok podporujete slovom, modlitbou, obetou
i konkrétnou finančnou pomocou určenou tým, ku ktorým sme
 poslaní: prenasledovaným pre Krista a núdznym, ktorým chýba to naj-
nutnejšie pre dôstojný život. Mnohí strádajúci však napriek nedo-
statku zostávajú verní Bohu. Ich pevnosť, horlivosť a dôvera na jednej
strane a vaša štedrosť a modlitby na strane druhej nás neprestajne
presviedčajú o tom, že Boh je živý a že sa v každom momente naplno
zaujíma o svoju Cirkev, o svoje deti, o každé jedno z nich.

Nemožno opätovne neďakovať za veľko-
dušnosť, s akou sa starí i mladí, jednotlivci
aj rodiny, podnikatelia i zamestnanci štát-
nej správy, farnosti, rehoľné komunity,
 ružencové spoločenstvá, mnohí kňazi
i otcovia biskupi zapájajú do naďalej pre-
biehajúcej kampane Z ruín k domovu –
projektu obnovy domov na irackej Niniv-
skej planine pre približne 13 000 rodín
v 9 kresťanských obciach a mestečkách.
Obyvatelia obcí Bartella, Telekef, Qara-
qosh, Telleskuf, Karamless, Batnaya, Bah-
zani, Bashiqua a Baqofa prichádzajú
domov! Nech je i vám na potešenie, že
vďaka pohotovej pomoci dobrodincov
z celého sveta sa do svojich rodísk vrátilo
už 8 815 rodín a 4 765 domov je opäť obý-
vaných (údaj k júlu 2018). Tam, kde sa
vkrádalo zúfalstvo, sú vracajúce sa rodiny

nádejou, že kresťanstvo na Blízkom vý-
chode pretrvá. Od decembra 2017 sa svo-
jím záujmom, činom a modlitbou
zapájate aj vy! Pozvanie modliť sa za 9 ni-
nivských kresťanských obcí prijali všetky
slovenské diecézy. V máji 2018 sme ďako-
vali za 14 zrekonštruovaných domov, pri-

čom obnova jedného domu zničeného
teroristami ISIS stojí takmer 10 000 eur.
Dnes s hrdosťou a hlbokou pokorou ďaku-
jeme, že zo Slovenska sme darovali
domov ďalším štyrom rodinám. Vďaka
vám vstalo z popola osemnásť domov,
k svojim koreňom a do života sa vrátilo
osemnásť rodín! Neustávame, pokraču-
jeme!
O sile Ducha svedčila i Sherin Asha –
Indka, dalitka, kresťanská aktivistka,
ktorá otvorila kampaň Sila dalitských
žien. Pri jej osobnom svedectve o nepred-
staviteľnom utrpení dalitov, vydedencov
spoločnosti, zvlášť o príkoriach, útra-
pách, chudobe a diskriminácii dalitských
žien, ostalo máloktoré oko suché. Za
otvorené srdcia i dvere ďakujeme farnosti
Žilina-Solinky, spoločenstvu a farníkom
Sliača, veriacim v Nitre, minoritom v Bra-
tislave, ako aj médiám, ktoré svedectvo

Sherin Asha sprostredkovali mnohým
ďalším. Účinnosť návštevy dalitskej kres-
ťanskej aktivistky podporila modlitba de-
viatnika, v ktorej sme sa inšpirovali silou
biblických žien a prosili za ženy celého
sveta, zvlášť za ženy v Indii. Opäť sme za-
žili silu štedrosti – vaše financie budú po-
užité na výstavbu viacúčelových hál
v severoindickom štáte Bihár, ktoré budú
slúžiť dalitským ženám a ich rodinám aj
ako Božie chrámy.
Naďalej vás však prosíme o to, čo je už
dnes v Európe úzkoprofilovým tovarom –
o modlitbu. Bez nej niet ani múrov, ani
ľudí s vnímavým srdcom. Modlitba dáva
priechodnosť, trvácnosť a silu všetkému!
Dobrou príležitosťou môže byť i modlitba
v rámci medzinárodnej aktivity Milión detí
sa modlí ruženec 18. októbra 2018. Deti sa
môžu do misie ACN zapojiť aj inak: pri prí-
ležitosti Dňa detí sme 1. júna 2018 vyhlá-
sili výtvarnú súťaž Deti pre Sýriu, ktorá
končí 25. septembra. Podrobnejšie infor-
mácie o podmienkach súťaže si môžete
prečítať na našej webovej stránke
www.acn-slovensko.org v časti Novinky.
Za vaše vnímavé srdcia, modlitby a účinnú
pomoc prijmite od nás darček – každých
28 sekúnd sa niekde vo svete slávi svätá
omša za dobrodincov a podporovateľov
misie ACN. 
Trpiaci sú elitou Cirkvi a nám je cťou po-
máhať im spolu s vami!

Martina 
Hatoková
riaditeľka 
ACN Slovensko –
Pomoc trpiacej Cirkvi

Pri dokončení rekonštrukcie domu daruje
ACN rodine mladý olivovník – symbol
 budúcnosti a nádeje.

Nezlomná vôľa Sherin – zdroj inšpirácie pre
všetkých.
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Thomas 
Heine-Geldern
výkonný 
prezident ACN

Listy našich dobrodincov
Môj desiatok 
S veľkou láskou sa denne modlím, prosiac
Boha o pomoc pre vás a vaše rodiny, vašich
kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky. Moje de -
siatky sú prejavom vrúcnej vďaky nášmu
dobrému Bohu a Cirkvi za záchranu našej
rodiny i života všetkých rodinných príslušní-
kov (dopravné nehody, nevyliečiteľné cho-
roby a i.). Moja mesačná podpora pre vaše
každodenné potreby začala po návšteve
sýrskeho arcibiskupa Jeana Abdo-Arbacha
v našej farnosti v marci 2017. Ďakujem aj
ACN, jej skvelému tímu a všetkým dobrodin-
com za každý jeden druh pomoci tým, ktorí
to potrebujú. Boh vás žehnaj!

dobrodinka zo Slovenska 

Spojení krížom
Vďaka ACN za všetku pomoc, ktorú
prináša trpiacim a núdznym kresťanom.
Naplno ste pochopili slová apoštola
Pavla: „Ak trpí jeden úd, všetky ostatné

údy trpia s ním.“ Nás kresťanov žijúcich
v slobodnom svete vyzýva ACN práve
k tomu: deliť sa o to, čo máme, s tými,
ktorí kvôli svojej viere visia na kríži. Je to
práve ich viera a ich kríž, ktoré nás nesú.
Vďaka misii ACN sme s trpiacimi
kresťanmi úzko spojení.

dobrodinec z Francúzska

Tridsať eur z ulice 
Peniaze, ktoré vám posielam, našiel môj
syn na ulici. Vie, že vždy, keď môžem, pod-
porím vaše dielo a že vás zároveň prosím
o modlitby. Viem, že by ich veľmi potrebo-
val, pretože je momentálne v neľahkej fi-
nančnej situácii. Bojuje tiež so závislosťou
od alkoholu. Napriek tomu mi podal pe -
nia ze so slovami: „Daj ich tým, ktorým
vždy pomáhaš.“ Prosím vás, modlite sa za
môjho syna, aby mu Božia Matka dala silu
uniknúť závislosti a žiť v Božom pokoji.

dobrodinka z Portugalska 

Lamborghini Svätého Otca pomáha
irackým kresťanom na Ninivskej planine!
Luxusné športové auto, ktoré dostal
pápež minulú jeseň do daru priamo od
slávnej automobilky, neostalo stáť vo
vatikánskych garážach. Pápež sa
rozhodol, že mu dá vznešenejšie poslanie,
a preto ho nechal vydražiť. Takmer 70 per-
cent výťažku venoval našej nadácii ACN,
aby sme pomohli kresťanom v severnom
Iraku vrátiť sa do miest a obcí, odkiaľ museli utiecť. Irackí kresťania boli vďační a dojatí.
Chaldejský patriarcha Babylonie z Iraku, kardinál Raphaël Louis I. Sako, vyjadril
vďačnosť a dojatie svojich veriacich slovami: „Toto gesto je stelesnením kresťanskej
lásky k blížnemu. Pápež zatiaľ nemohol prísť k nám, ale niekedy je ľudská a duchovná
blízkosť dôležitejšia ako fyzická.“ Gesto Svätého Otca povzbudilo kresťanov, aby sa
vrátili do svojich domovov a kostolov na Ninivskej planine obnovených s pomocou
ACN, a boli tak svedkami kresťanskej viery. „Naša prítomnosť,“ hovorí kardinál z Iraku,
„je dôležitá pre veriacich všetkých náboženstiev. Lebo kresťanstvo predstavuje
bezprostrednosť a úprimnosť, podporuje toleranciu a bojuje proti násiliu.“ •

Gesto lásky

Milí priatelia,
od svojej mladosti som počúval o „sla -
ninkovom“ pátrovi a o organizácii za -
meranej na pomoc kňazom z východu,
ktorú založil. Neskôr som mal možnosť
tomuto dielu slúžiť niekoľko rokov
v Rakúsku. Teraz prišiel čas, kedy
nasadzujem svoje sily do služby tejto or-
ganizácie – dnes už pápežskej nadácie –
celosvetovo, a preto vás prosím o mod -
litbu. Bez nej totiž nemôže fungovať
vôbec nič.
Našou prvoradou úlohou je a zostane
podporovať Cirkev všade tam, kde nie je
materiálne schopná primerane a dôs -
tojne vykonávať svoje pastoračné
 povolanie, kde je utláčaná, prenasle-
dovaná, ponižovaná a umlčiavaná.
S vašou veľkorysou pomocou, milí pria -
telia, môžeme našim ťažko skúšaným
sestrám a bratom prejavovať lásku
a prinášať svetlo do tmy ich životov. Za to
vám všetkým srdečne ďakujem! 
Temnota tohto sveta je ale prítomná aj
v našom okolí. Ak má byť naša spoluzod-
povednosť za Cirkev v núdzi autentická,
musí byť každý z nás pripravený
odovzdávať svetlo svojej viery ďalej,
akoby bol Kristovým majákom. Vyslovu-
jem preto veľkú prosbu: nebuďme len os-
týchavými a zahanbenými Kristovými
nasledovníkmi, ale vydávajme o ňom
odvážne svedectvo!

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

Časopis je k dispozícii bezplatne.

Číslo účtu v tvare IBAN:
SK0909000000005121339396
E-mail: info@acn-slovensko.org
Web: www. acn-slovensko.org
Tel.: +421 948 192 091

POMÔŽME PRENASLEDOVANÝM, TRPIACIM A NÚDZNYM KRESŤANOM
modlitbou, obetou a finančne – prevodom na účet, šekom, online platbou na www.acn-slovensko.org (prostredníctvom 

platformy DARUJME.SK), prostredníctvom projektu DOBROMAT.SK (bezplatne z každého vášho online nákupu) alebo 2 % z dane.
VĎAKA ŠTEDROSTI JEDNOTLIVCOV MÔŽEME KAŽDOROČNE PODPORIŤ VIAC NEŽ 5 300 PROJEKTOV V PRIBLIŽNE 150 KRAJINÁCH.

Vydražené Lamborghini pomôže Ninive. 


