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Predtým, ako Ježiš vyslal svojich učeníkov
ohlasovať evanjelium, dal im moc vyhá-
ňať nečistých duchov (porov. Mk 6, 7).
Učeníci mali, takpovediac, „exorcizovať“
svet, aby srdcia ľudí boli otvorené pre pri-
jatie nového Ducha. 

Aj zakladateľ ACN páter Werenfried od sa-
mého začiatku jasne videl, že materiálna
pomoc chudobným a prenasledovaným
otvára srdcia darcov pre nového Ducha
lásky a možno ich dokonca zachraňuje
pred duchom pýchy a morálneho úpadku.

Je to práve súcit s úbohými tohto sveta,
ktorý nás vytrháva z ľahostajnosti, po-
háňa nás ku konaniu skutkov lásky a dáva
nášmu kresťanskému duchu skutočnú
veľkosť a presvedčivosť.
Všetci z vlastnej skúsenosti vieme, že
 rozhodnutie byť verný modlitbe a konať
v misionárskom duchu je vždy spojené
s duchovným bojom. Diabol nás chce
obrať predovšetkým o vnútornú rozhod-
nosť, apoštolskú horlivosť a odvahu. „Ne-
dostatok horlivosti je veľmi vážna vec, o to
viac, že pochádza zvnútra. Prejavuje sa
únavou, rozčarovaním, kompromismi,
stratou záujmu a predovšetkým nedostat-
kom radosti a nádeje,“ píše svätý pápež
Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii
Nuntiandi. A naopak, človek zapálený pre
Božiu vec sa nedá odradiť výhovorkami
ľudí, ktorí vidia v evanjelizácii narúšanie
osobnej slobody. Pavol VI. sa oprávnene
pýta: „Je azda previnením sa proti slo-
bode iného človeka zvestovať mu ra-
dostné posolstvo, ktoré sme aj my sami
prijali len z Božieho milosrdenstva?
A prečo by vlastne len lož a bludy, zneva-
žovanie človeka a pornografia mali mať
právo byť rozširované a priam vnucované
ľuďom za pomoci deštruktívnej propa-
gandy masmédií, príliš tolerantnej legisla-
tívy, strachu dobrých ľudí a bezočivosti
tých zlých?“ 
Milí priatelia, horlivo sa modlime ruženec,
aby v nás skrze Pannu Máriu, prvú misio-
nárku, zvíťazil pravý Duch, ktorý svetu
 prináša pokoj. Pomáhajme modlitbou
a skutkami lásky misionárom „v prvých
bojových líniách“, aby sa nenechali
ovplyvniť falošným duchom alebo poku-
šením zvestovať svoje vlastné myšlienky,
ale aby vždy zvestovali tú najväčšiu a naj-
staršiu myšlienku – Ježiša Krista.

Žehná vás váš vďačný 

páter Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Milí priatelia!
Mesiac október je už tradične venovaný
svetovým misiám. Október je však aj ru-
žencovým mesiacom. Na prvý pohľad sa
môže zdať, že tieto dve témy – misie a ru-
ženec – nemajú veľa spoločného, v sku-
točnosti sú však neoddeliteľne späté.
Každá katolícka misia totiž žije z modlitby
a každá modlitba inšpiruje modliaceho sa
k tomu, aby zvestoval evanjelium všetkým
ľuďom. 
Dnešnému svetu vládnu ideológie, a to
viac ako kedykoľvek predtým. Sme súčas-
ťou duchovného boja. Je to mocenský
boj o to, kto získa nadvládu nad interpre-
táciou a zmyslom nášho života, o to,
akým duchom sa necháme viesť a aký
duch bude riadiť životy našich krajín.
Preto tak veľmi potrebujeme modlitbu
a celosvetovú misiu, aby vďaka nim zvíťa-
zil pravý Duch.

„Veľmi
potrebujeme
modlitbu
a svetové misie,
aby vďaka nim
zvíťazil pravý
Duch.“

Pomoc trpiacej Cirkvi
ACN Číslo 5 • október | november 2018

Bezplatne | 6x ročne
www.acn-slovensko.org

„Nie je zveličením povedať, že rodina je hybnou silou sveta 
a dejín. Každý z nás rozvíja svoju osobnosť práve v rodine, 
tým, že vyrastá s otcom a matkou, s bratmi a sestrami, 
a tým, že cíti teplo domova.“  
pápež František pred zhromaždením Pápežskej rady pre rodinu 23. októbra 2013
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Za päťdesiat rokov od svojho vy -
dania nestratila vizionárska en -
cyklika Humanae Vitae svätého
pápeža Pavla VI. nič zo svojej ak -
tuálnosti.
Kým v bohatých krajinách Európy a Sever-
nej Ameriky je často ignorovaná alebo
 dokonca znevažovaná, v chudobných kra-
jinách Afriky a Ázie požíva úctu a vážnosť. 
Vo vojnou zmietanej Demokratickej repu-
blike Kongo organizuje arcidiecéza Bu-
kawu kongres pre kňazov, rehoľné sestry
a katechétov zo šiestich diecéz, aby im

sprostredkovala múdrosť a posolstvá tohto
dokumentu pre daný africký región a pre
dnešnú dobu. Encyklika vyzdvihuje man-
želstvo ako mimoriadny druh osobného
priateľstva, v ktorom manžel a manželka
všetko spoločne s veľkodušnosťou zdie-
ľajú. Dokument sa nevyhýba ani citlivej
problematike regulácie počatia. Výskum
a poznatky z oblasti manželskej lásky
a zodpovedného rodičovstva, ktoré podpo-
roval Pavol VI. a jeho nástupcovia, predo-
všetkým Ján Pavol II., sú prirodzenou
súčasťou každej pastorácie rodín a stoja
v ostrom kontraste so zvrátenou morálkou

egoizmu jednotlivca. Cieľom kongresu je
vidieť posolstvo o manželskej láske v no-
vých súvislostiach a prispôsobiť tomu aj
pastoráciu rodín, aby sa stala ešte efektív-
nejšou a zmysluplnejšou. ACN tento pro-
jekt podporí sumou 15 000 eur. •

Cesta k šťastnému životu

Účastníci kongresu diskutujú o efektívnej -
ších spôsoboch pastorácie rodín.

Misie

Mladí v akcii 

ktorí svojim rovesníkom sprostredkúvajú
kresťanské učenie a hodnoty. Po inten-
zívnom šesťtýždňovom kurze sú mladí
misionári celý rok k dispozícii svojej die-
céze. Navštevujú školy a farnosti, dediny
a mestá, idú aj na ich periférie. V tomto
roku sa sústreďujú najmä na vzdelávanie
v oblasti mierových riešení konfliktov
a vyrovnávania sa s násilím. Toto posla-
nie však, pravdaže, niečo stojí. Doprava,
strava, ubytovanie a vzdelávací materiál

pre ôsmych mladých misionárov dohro-
mady činí 10 850 eur. Nie je to veľa,
najmä keď sa vezme do úvahy fakt, že
svedectvo týchto mladých ľudí bude po-
kračovať aj po ukončení kurzu a ich roč-
nej misie. „Veď z plnosti srdca hovoria
ústa“ (Mt 12, 34b).
Pastorácia rovesníkov leží na srdci
aj mladým na inom konci sveta – vo far-
nostiach diecézy Alotau-Sideia v Papue-
Novej Guinei. V spolupráci so svojimi
kňazmi organizujú workshopy a kurzy,
kde sa napríklad učia, čo je to teológia
tela, aký význam má inkulturácia, ako sa
môžu využívať sociálne siete na účely
evanjelizácie. Títo mladí ľudia prispie-
vajú na organizovanie kurzov a účasť
v nich prevažne naturáliami: ovocím
a rybami. Viac nemajú. Pápežská nadá-
cia ACN im rada pridáva potrebných
6 000 eur. •

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

V diecéze Santíssima Conceição do Ara-
guaia v brazílskej Amazónii žije stopäťde-
siattisíc mladých – budúcnosť sveta,
nádej Cirkvi. V rozľahlej diecéze je však
primálo kňazov, ktorí by mladých ľudí
mohli duchovne sprevádzať a usmerňo-
vať. A ešte menej je tých zasvätených,
ktorí by hovorili rečou mládeže a dô-
verne poznali jej problémy a starosti.
Preto už viac ako desať rokov diecéza
vzdeláva mladých laických misionárov,

„Vy ste budúcnosť sveta, vy ste nádej Cirkvi,“ povedal na adresu mla-
dých ľudí svätý Ján Pavol II. počas inaugurácie svojho pontifikátu.
O niekoľko rokov na to založil tradíciu Svetových dní mládeže. Jeho
nasledovníci pokračovali v tejto tradícii. V októbri tohto roku sa v Ríme
konala biskupská synoda, ktorá bola venovaná téme „Mladí, viera
a rozlišovanie povolania“. 

Mládež v Brazílii sa pripravuje na svoju misiu.
Papua-Nová Guinea: 
Radosť vo všetkých farbách.
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Väzenie 
a YOUCAT

Už rok pravidelne prichádza páter Gregorio do väznice pre mladis t -
vých v diecéze Carupano na východe Venezuely. „Zjavil sa tu ako
anjel z neba,“ hovorí Alejandro. Má pätnásť rokov a za mrežami sedí
za krádež s použitím zbrane. „Úplne nás to zmenilo.“

„To“ je Božie slovo, slovo lásky. Páter Gre-
gorio ho prináša v podobe Svätého písma
a YOUCAT – mládežníckeho katechizmu.
Páter Gregorio získal knihy od svojho bis -
kupa, ktorý o ne požiadal pápežskú na -
dáciu ACN. Aj mnohé iné diecézy čakajú
na takúto pomoc. „Páter mi daroval Bi-
bliu a katechizmus,“ ukazuje Alejandro.
„Niektoré z tých príbehov som zbežne po-
znal aj predtým, ale v podstate ma vtedy
vôbec nezaujímali.“ Zhlboka sa na-
dýchne, v očiach mu zrazu zažiari veľká
nádej a v hlase zaznie hrdosť: „Vďaka jeho
návštevám som pristúpil k prvému svä-
tému prijímaniu. A o pár dní prijmem aj
sviatosť birmovania!“
Alejandro je jedným z tridsiatich mladis -
tvých vo veku od pätnásť do devätnásť
rokov. Pred pátrom Gregoriom prichá-
dzali do väznice, v ktorej si Alejandro od-
pykáva trest, predstavitelia rôznych
protestantských siekt. Tí však poväčšine
len „kázali a ničomu tu nerozumeli“, ho-
vorí väzenská dozorkyňa. „Sekty nedoká-
zali utíšiť smäd mladých po pokoji,

porozumení a láske. Práve naopak, boli
stále agresívnejšie a nátlakovejšie.“
Páter Gregorio sa zhovára s mladými
chlapcami úprimne a otvorene. Vnáša do
depresívnych priestorov väznice nádej,
ktorú mnohí vo svojich životoch nikdy
nepoznali. Všetci mladí pochádzajú z roz-
bitých rodín. „Zo začiatku som ich len
počúval,“ rozpráva páter Gregorio. „Boli
osamelí, vnútorne opustení, ale mali
túžbu po zmysle svojho života, po láske,
po priateľstve s Bohom. Z katechizmu
YOUCAT si sami po troške čítali a po-
stupne sme sa mohli o mnohých veciach
spolu aj zhovárať.“
Alejandro súhlasí: „Teraz vidíme život
inak. Slová pátra Gregoria, Sväté písmo
a YOUCAT – to všetko nás núti vážne sa
zamýšľať. Budeme žiť inakšie.“ Jeho spo-
lubývajúci, ktorý tiež čoskoro prijme bir-
movanie, ho dopĺňa: „To všetko nám
ukázalo cestu pravdy. Je to cesta
k dobru, k Bohu. Som veľmi šťastný, že
nám páter Gregorio ukázal toto smerova-
nie.“ 

Aj pre Antonia Josého, ďalšieho z odsú-
dených mladistvých, sa stali návštevy
pátra úplne novou skúsenosťou. „Len
pred pár dňami som bol pokrstený, tu, za
mrežami. Nepoznal som Bibliu, nevedel
som v podstate nič o Kristovi. Teraz som
ako znovuzrodený, minulosť je preč.
Páter mi pomáha pozerať sa dopredu.
Chcem žiť s Bohom.“ 
To, čo týchto chlapcov oslobodzuje a odu-
ševňuje, je radosť z nájdenia pravdy. •

Maria Lozano

Vďaka pátrovi Gregoriovi môžu  zažívať
jeho chránenci vnútornú 
slobodu.

Venezuela

týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.
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Existenčná pomoc
Omšový milodar je peňažný dar na slávenie svätej omše na určitý
úmysel. Milosti Oltárnej sviatosti sa tým „kúpiť“ nedajú, dar však
spája dôvernejšie darcu s obetou na oltári. Tento zvyk pochádza z dru-
hého storočia. Kánony 945 až 958 v Kódexe kánonického práva určujú
pravidlá prijímania, spravovania a používania týchto milodarov.
Na dodržiavanie predpisov dozerá diecézny biskup.

Už viac ako päťdesiat rokov rozdeľuje ACN
omšové milodary po celom svete, predo-
všetkým však tam, kde Kristus vo svojich
kňazoch znova kráča na Golgotu. V mno-
hých krajinách, kde vládne chudoba a ma-
teriálny nedostatok, a v takmer všetkých
krajinách s protikresťanským postojom je
samotné dennodenné prežívanie kňazov
zabezpečené len vďaka tomuto daru. Phi-
lippe Nkiere Kena, biskup diecézy Inongo
v Demokratickej republike Kongo pripo-
mína, že omšové milodary nie sú len rieše-

ním existenčnej situácie kňazov, ale aj pro-
striedkom vedúcim k duchovnej a psy -
chickej rovnováhe kňazov v ich poslaní.
V krajinách, kde vládne svojvôľa zločinec-
kých organizácií, korupcia a ignorovanie
 zákonov, dominancia temných siekt a stá-
ročných pohanských povier, kde polygamia
a morálny úpadok sú bežnou súčasťou ži-
vota, to majú kňazi katolíckej cirkvi mimo-
riadne ťažké. Nekompromisne poukazovať
na nemorálnosť a hriešnosť takýchto po-
merov a viesť ľudí k Bohu je zložité, ak sú

Slávenie svätej omše v Odesse na úmysel
dobrodinca ACN.

kňazi odkázaní len na finančnú podporu
svojich farníkov. Omšové milodary posky-
tujú kňazom určitú slobodu, nezávislosť,
nestrannosť a stabilitu. Treba dodať, že
v konžskej diecéze Inongo, druhej najväčšej
diecéze krajiny, sa prepadol hospodársky
život na úplné dno. Väčšina zo stodeviatich
činných kňazov diecézy by musela bez
omšových milodarov nepretržite zháňať
prácu a peniaze, aby dokázala vôbec prežiť.
Iná podpora ako omšové milodary tu pre
kňazov nejestvuje. ACN im vypomáha 2 400
omšovými milodarmi rozdelenými na celý
rok. 
Na Ukrajine v gréckokatolíckom exarcháte
Odessa je to zasa 1 000 omšových miloda-
rov pre štyridsiatich troch kňazov. Aj tu
prostredníctvom omšových milodarov
ACN podporuje nielen kňazov samotných,
ale aj pastoráciu a dokonca trojročný mi-
sijný program diecézy. Tento program už
prináša ovocie. Farnosti sú živšie, aktívnej-
šie, oduševnene sa do ich života zapája
mládež. V le te sa koná päť prázdninových
táborov, obsadených je veľa turnusov du-
chovných cvičení, konalo sa šesť ľudových
misií. Omšové milodary uvoľňujú kňazom
zviazané ruky a otvárajú im ich pre efek-
tívnu pastoráciu. 
Učiteľ Cirkvi, svätý Ján z Kríža povedal: „Keď
človek hľadá Boha, omnoho skôr hľadá Boh
človeka.“ My ľudia sme najbližšie k Bohu
prostredníctvom Eucharistie. Tá je miestom
skutočného stretnutia. Sú to práve kňazi,
ktorí nám toto stretnutie umožňujú. A preto
pojem „existenčná pomoc“, ktorú im posky-
tujeme omšovými milodarmi, nadobúda
zvláštnu hĺbku. Je to v podstate existenčná
pomoc pre nás všetkých.  •

Jedna zo svätých omší, ktoré podporujete
vy, dobrodinci ACN.

Omšové milodary sú pre mnohých kňazov
jedinou existenčnou pomocou.

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

Omšové milodary
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Ovocie pravého Ducha
„Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa“ (Kaz 3, 4). Uplynulé týždne
nám priniesli viacero dôvodov na oba – smútok aj radosť.

29. septembra 2018 na 73. zasadnutí Val-
ného zhromaždenia OSN v New Yorku bola
v rozprave o prenasledovaných kresťan-
ských menšinách a o ohrozeniach ná -
boženského pluralizmu vyzdvihnutá
konkrétna pomoc pápežskej nadácie ACN
– Aid to the Church in Need pri rekonštrukcii
miest a obcí irackej Ninivskej planiny, ktoré
boli zničené Islamským štátom. V mene
Svätej stolice ocenil pomoc ACN sekretár
pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard
Gallagher. Pre nás, ktorí toto dielo – tak ako
tisícky ďalších – podporujeme a budujeme
len vďaka státisícom štedrých darcov po
celom svete, je ocenenie na pôde OSN mi-
moriadnym uznaním. Vám, dobrodincom
a priateľom ACN, opätovne ďakujeme za
duchovnú a finančnú pomoc pri rekon-
štrukcii devätnástich irackých domov. Vrá-
tili ste do života mnohých rodín pocit
ľudskej dôstojnosti, teplo domova a nádej. 
Vzácnou správou bola i nominácia komu-
nity koptských kresťanov na Nobelovu
cenu za mier koncom septembra 2018,
ktorú získali pre svoj jednoznačný ko -
lektívny postoj odmietania pomsty za
smrtiace násilie, intenzívne prenasledo-
vanie a diskrimináciu, ktoré zakúšajú zo
strany vlády a teroristických organizácií
vo svojej vlasti aj mimo nej. Už po stáročia

je etnicko-náboženská skupina Koptov,
ktorá v takmer stomiliónovej populácii
Egypta tvorí približne 10 – 15 %, obeťou
násilností a utláčania kvôli svojej viere
v Boha. V posledných troch desaťročiach
však jej prenasledovanie dosiahlo bezpre-
cedentné rozmery. Hlavný predstaviteľ
Koptskej pravoslávnej cirkvi, pápež Tawa-
dros II., sa pre našu nadáciu, ktorá
v Egypte podporuje projekty rekonštruk-
cie koptských kostolov a kaplniek, škôl
a iných vzdelávacích stredísk, vyjadril:
„Útočníci chcú zničiť našu jednotu, ale my
pretrvávame. Modlíme sa v snahe byť sve-
dectvom Ježiša Krista – s otvoreným
srdcom a náručím pre všetkých.“

Dôvodom na smútok – ale aj silnú nádej –
sú konkrétne príbehy prenasledovaných
kresťanov po celom svete. Jedným z nich je
aj medializovaný prípad Pakistančanky Asie
Bibi, ktorú v roku 2010 odsúdil Najvyšší súd
v Pakistane na trest smrti za údajné rúhanie

sa prorokovi Mohamedovi. Koncom ok -
tóbra sa po takmer desiatich rokoch Asiinej
väzby Najvyšší súd definitívne vyjadril k jej
odvolaniu sa voči rozsudku: trest smrti bol
zrušený. Štátnym náboženstvom Pakistanu
je islam a ku kresťanskej menšine sa hlási
približne 2,2 % obyvateľov, čo predstavuje
takmer štyri milióny ľudí. V Správe o stave
náboženskej slobody z roku 2016, ktorú pri-
náša naša nadácia každé dva roky, sa uvá-
dza, že v Pakistane sú „znesvätenie Koránu
alebo urážka Mohameda zločinmi, ktoré je
možné potrestať trestom odňatia slobody
na doživotie alebo trestom smrti. V každo-
dennom živote sa však tento zákon často
zneužíva ako prostriedok utláčania nábo-
ženských menšín.“
Za životy prenasledovaných kresťanov,
medzi ktorých patrí aj Asia Bibi, za ich ro-
diny, komunity i krajiny, v ktorých sa nábo-
ženská sloboda systematicky porušuje, sa
chceme modliť, aby vďaka modlitbe zvíťa-
zil pravý Duch pokoja, jednoty a lásky.
 Veľkým príkladom dôvery v Ježiša pro-
stredníctvom jeho Matky boli nedávno pre
nás dospelých milióny detí po celom svete,
vrátane desaťtisícov slovenských detí,
ktoré sa 18. októbra 2018 „chytili ruky
Mamy“ a stali sa aktérmi medzinárodnej
iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, v kto-
rej vyprosovali pokoj ľudského srdca a mier
vo svete. Na stránke www.miliondeti.sk sa
môžete aj vy vrátiť k skutočnému príbehu
Nousseiry z Palestíny v podobe animova-
nej rozprávky či k videopozvánke jedenásť -
ročnej Lucky. Ďakujeme rodičom, starým
rodičom, učiteľom, kňazom i animátorom
za výchovu, animáciu a pomoc pri organi-
zovaní tejto medzinárodnej iniciatívy na lo-
kálnej úrovni, ružencovým bratstvám,
rehoľným komunitám, chorým i ostatným
jednotlivcom za obetu a pripojenie sa
k modlitbe. Z mnohých reakcií na inicia-
tívu, ktoré sa k nám do nadácie dostali,
 vyberáme vyznanie mamičky Miriam:
„Pred chvíľou som sa so svojimi deťmi do-
modlila ruženec. Ešte sa ho nevedia modliť
celý, avšak po celý čas kreslili smútok
a nádej. Syn nakreslil vojnu a dcérka zasa
dievčatko, ktoré vojnu prežilo – našlo po-
sledný kvietok a stalo sa svätou...“

Martina 
Hatoková
riaditeľka 
ACN Slovensko –
Pomoc trpiacej Cirkvi

Deti kreslia smútok a nádej počas modlitby
posvätného ruženca.
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Thomas 
Heine-Geldern
výkonný 
prezident ACN

Listy našich dobrodincov
Z vďaky na oplátku 
Prosím, neďakujte mi za môj príspevok. Pre
mňa to nie je dobrý skutok, ale povinnosť.
V minulosti, keď Cirkev na Slovensku trpela
prenasledovaním, nám mnohí dobrodinci
prejavovali solidaritu a stáli pri nás. Dnes
sme my na ich strane a ja som vďačná, že
ACN nám dáva možnosť niečo vrátiť. Denne
sa modlíme v našich spoločenstvách a rodi-
nách za trpiacu Cirkev.

dobrodinka zo Slovenska 

Niečo si dopriať?
Chcel som si pôvodne za tú sumu niečo
kúpiť, niečo si dopriať, hlavne v čase do -
voleniek. Potom som si to predsa len
rozmyslel. Peniaze budú určite užitočnej -

šie, ak sa použijú na renováciu kaplnky
pátra Camilla v Mjanmarsku.

dobrodinec z Francúzska

Jedna malá úloha 
Najskôr by som Vás chcela pozdraviť, lebo
doteraz som takmer vôbec nepoznala
Vaše dielo. Ale včera som bola vo Fatime
a po svätej omši o 16:30 som na lavičke
našla jeden výtlačok Vášho časopisu,
ktorý akoby čakal práve na mňa.
Pomyslela som si, že Boh si ma takto za-
volal a poveril ma drobnou úlohou: zober
niečo z toho, čo máš, a daruj to na tento
účel. Takže nech sa páči!

dobrodinka z Portugalska 

Začalo to pred takmer tri-
nástimi rokmi. V Kostole
Panny Márie v Caracase,
hlavnom meste Venezuely,
sedela hŕstka detí, ani nie
desaťročných, jedno vedľa
druhého, plece pri pleci.
Každé malo v rukách svoj ru-
ženec, jedno z pestrofareb-

ných korálikov, iné drevený, ďalšie fosforový, každé dieťa iný. Len modlitba, ktorú
spolu odriekali, bola tá istá – ruženec. Za svet. Za mier. Za rodiny. Pri pohľade na
modliace sa deti zrazu niekoľko žien sediacich v lavici pocítilo neobyčajnú, neopí-
sateľne hlbokú, priam hmatateľnú prítomnosť Panny Márie. Jednej z nich sa v tej
chvíli pripomenuli slová svätého pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec,
svet sa zmení.” A v tej chvíli sa zrodila veľkolepá myšlienka milióna detí vyprosujúcich
pokoj a jednotu pre svet. Zrodila sa medzinárodná iniciatíva Milión detí sa modlí ru-
ženec. Odvtedy sa každý rok 18. októbra milióny detí spoločne modlia modlitbu ru-
ženca za pokoj a jednotu vo svete. Ružencová kampaň detí zjednocuje náš svet
s Bohom. „Ruženec,“ hovorí svätý pápež Ján Pavol II., „nás prenáša cez srdce Matky
do živého spojenia s Ježišom.“ Aj tento rok pozývala ACN deti celého sveta k vypro-
sovaniu pokoja vo svete, predovšetkým na Blízkom východe. Modlitba detí je mocná.
Organizovanie medzinárodnej iniciatívy však v mnohých častiach sveta potrebuje
okrem duchovnej aj finančnú podporu. ACN ďakuje všetkým štedrým darcom, ktorí
sa rozhodnú prispieť k tomu, aby stále viac detí svojou spoločnou modlitbou budo-
valo pokojnejší svet pre seba aj pre nás dospelých. •

Ruženec – puto sveta

Milí priatelia,
vždy, keď mám príležitosť hovoriť
o omšových milodaroch, pociťujem
zvláštnu radosť a zároveň údiv a rešpekt
pred tým, že môžem vysloviť nasledu-
júce slová: „Každých dvadsaťjeden se-
kúnd sa niekde vo svete slúži svätá
omša na úmysel dobrodinca nášho
diela.“ Táto dôvera v silu svätej Eucha-
ristie posilňuje nielen vieru darcu, ale
predstavuje aj hmatateľný pilier
pod mostom lásky, ktorý nás spája s na-
šimi trpiacimi bratmi a sestrami. Nespo-
četnému množstvu kňazov umožňujú
milodary nielen vykonávať pastoračnú
službu, ale aj materiálne podporovať
farnosti, v ktorých pôsobia a ktoré sú
často žalostne chudobné.
Za túto vytrvalú formu modlitby a po-
moci vám všetkým ďakujem. Omšovými
milodarmi bolo zapálených veľa fakieľ
viery a nádeje, ktoré prejdú na ďalšie ge-
nerácie. Je to práve tá prichádzajúca ge-
nerácia mladých, ktorá sa nás, starších,
zvláštnym spôsobom dotýka; napÍňa
nás radosťou, ale aj obavami z budúc-
nosti. Preto sa modlime všetci spoločne
za ovocie synody o mládeži, ktorá sa ko-
nala v októbri tohto roku, aby sa s odva-
hou a s pomocou Svätého Ducha
nachádzali nové spôsoby inšpirovania
mladých ľudí, aby nasledovali Krista.

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.


