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poprosiť len o jedno: o tú veľkú radosť,
ktorá naplnila srdcia troch mudrcov z Vý-
chodu, keď uvideli hviezdu, ktorá ich pri-
viedla k Tebe a k Tvojej matke. Chcel by
som zažiť tú istú ohromujúcu, detskú ra-
dosť, ktorú anjeli zvestovali pastierom
a ktorú je dnes také ťažké nájsť. Tú oslo-
bodzujúcu radosť z poznania, že si nám
nablízku, že je krásne  byť človekom a die-

ťaťom Božím. Bez tejto radosti zostáva
všetko zahalené temnotou. Bez nej budú
naše zmysly úplne otupené konzumom,
ktorý masovo produkuje vianočný prie-
mysel. 
Milý Ježiško, daruj mi radostnú istotou, že
šťastná betlehemská hviezda ma vždy
bude sprevádzať na mojej životnej ceste.
Keď Ťa prosím o túto radosť, neočakávam
pohodlný, príjemný život bez každoden-
ného prekonávania svojho sebectva, ale
radostnú vieru, že Ty rozoženieš všetku
temnotu a premeníš moje hriechy. Len

o takúto radosť sa možno skutočne pode-
liť s ostatnými. Ona sa tým neumenší, na-
opak, vráti sa k nám ešte väčšia. Ona je
tým pravým vianočný darčekom. Môžeme
sa o ňu podeliť celkom jednoduchým spô-
sobom: úsmevom, modlitbou, súcitom,
pomocou, odpustením. 
Ďakujem Ti, Ježiš, že môžem byť súčasťou
veľkej rodiny ACN, ktorá sa snaží  priniesť

celému svetu tú najväčšiu zo
všetkých radostí: posolstvo, že
Boh je dobrý, že nás miluje
a pozná nás, že sa pre nás stal
človekom. Vidíme Tvoju
hviezdu, ako žiari nad domom
Cirkvi, najmä tam, kde trpí naj-

viac. S radosťou Ti prinášame svoje dary
a kladieme ich práve tam. 
Milý Ježiško, žehnaj a napĺňaj vianočnou
milosťou Tvojej radosti všetkých dobro-
dincov a spolupracovníkov ACN, ich ro-
diny a všetkých, ktorých nosia v srdci.

Tvoj 

páter Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Milý Ježiško,
chcel by som tohtoročný vianočný list ad-
resovať priamo Tebe. Dúfam, že naši milí
priatelia a čitatelia časopisu ACN to pocho-
pia. Viem, že mnohé deti Ti na Vianoce píšu
len preto, aby si im pod stromček priniesol
vytúžené darčeky. Priznám sa, aj ja sám tak
trošku pochybujem, či mám pri písaní tohto
listu tie najúprimnejšie úmysly. Lenže toto
nie je len taká detská hra – moje
pochybnosti mi ukazujú, aká
malá je moja viera. Malovernosť
však teraz nie je namieste: Via-
noce, nehovoriac o časoch, v
ktorých práve žijeme, sú však
príliš vážne na takéto pocity. Je
čas zhovárať sa  s Tebou celkom otvorene,
ako s dobrým priateľom. 
Milý Ježiško, v rodinách, vo svete a do-
konca aj v Tvojej Cirkvi, ktorá by mala byť
svetlom sveta, je toľko temnoty! Pokú-
šame sa ju rozohnať žiarivými vianočnými
svetielkami, a náš zrak sa pritom ešte viac
zastiera. Už viac nevidíme nebo a betle-
hemskú hviezdu, ktorá nám chce ukazo-
vať cestu. Tvoje narodenie v betlehemskej
maštali bolo skutočnou „hviezdnou hodi-
nou“ ľudstva, ale tmy Tvoje svetlo nepri-
jali (porov. Jn 1, 5). Preto by som Ťa chcel

Pomoc trpiacej Cirkvi
ACN Číslo 6 • december 2018

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

„Existujú ťažké okamihy,
časy kríža, nič však nemôže
zničiť nadprirodzenú radosť,
ktorá sa prispôsobuje
a premieňa, ale vždy zostáva
prítomná – aspoň ako lúč
svetla, ktorý sa rodí
z vnútornej istoty, že sme
nekonečne nadovšetko
milovaní.“  

pápež František, 
apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate

„Chcel by som Ťa poprosiť len o jedno:
o tú veľkú radosť, ktorá naplnila srdcia
troch mudrcov z Východu, keď uvideli
hviezdu, ktorá ich priviedla k Tebe
a k Tvojej matke.“

Kostol Panny Márie v sýrskom Homse: 
nech sa temnota rozplynie
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„Toto bola moja škola v Homse. 
Raz bude opäť stáť.“

„Zostaneme, Sýria je náš domov.“ 
Dvaja bratia a ich matka.

„Z hlbín volám k tebe, Pane.“ 
Modlitba v arménskom katolíckom kostole
v Aleppe.

Deti ruín

zariadení. V Libanone, Jordánsku, ale aj
Európe čakajú státisíce sýrskych kresťa-
nov na to, aby sa mohli vrátiť domov. Ak
niet nemocníc, zariadení pre postihnu-
tých a pre tých, ktorých skaličila vojna,
ak niet škôl pre deti, kostolov a komunit-
ných stredísk, je ťažké predstaviť si, kde
a ako ďalej žiť. Matka Cirkev je tá, ku kto-
rej sa Sýrčania na úteku s dôverou obra-
cajú ako k prvej.
V Markovom evanjeliu sa ďalej píše,
že Ježiš dieťa objal a povedal svojim
učeníkom: „Kto prijme jedno z takýchto
detí v mojom mene, mňa prijíma“ (Mk 9,
37). Z vyše trinástich miliónov Sýrčanov,

ktorých vojna vyhnala z domovov, je
sedem miliónov detí a mladistvých,
medzi nimi sú státisíce kresťanov. Bu-
dúcnosť krajiny je neistá. Cirkev svoje
deti prijíma a snaží sa dať ich životom
správne smerovanie, pomáha im ma -
teriálne aj duchovne. Lebo, ako píše
 Benedikt XVI. ďalej, „viera znamená pre-
svedčenie, že je to Boh, kto ľuďom za-
bezpečuje budúcnosť“. Cirkev v Sýrii
nemá žiadne prostriedky. Jej srdce je
plné lásky, jej ruky sú však prázdne. No
i my sme Cirkev a môžeme naplniť
prázdne ruky tak, aby mali sýrski kresťa-
nia – deti ruín – nádej do budúcna.  •

Mara je jedným zo šesťdesiatpäťtisíc
detí, ktoré sme dokázali podporiť. Za-
bezpečili sme pre ňu mlieko, múku, ob-
lečenie, lieky. Túto pomoc sme mohli
poskytnúť prostredníctvom miestnej
Cirkvi, jedinej ako-tak fungujúcej inštitú-
cie v mestách ako Aleppo, Homs, Hamá,
Idlib a ďalších zdevastovaných mestách
na bojovom poli Sýrie. Kostoly boli
zbombardované, v ich ruinách dnes kľa-
čia ľudia na kolenách, modlia sa, vyzná-
vajú svoje hriechy a ďakujú Bohu za to,
že žijú. 
„Viera znamená život z ducha dôvery,“
napísal Benedikt XVI. Kde inde možno
nájsť väčšiu nádej a dôveru než v uistení,
že Boh svoje deti neopustí? 
Mara a mnohé iné deti možno nevedia,
že im a ich rodičom nadácia ACN za po -
sledných šesť rokov pomohla sumou
30 miliónov eur prostredníctvom sedem -
sto projektov. Možno netušia, že ACN im
bude pomáhať aj v budúcnosti, keď
príde čas na obnovu a opätovnú vý-
stavbu škôl, kostolov a zdravotníckych

„Potom vzal dieťa, postavil ho
medzi nich...“ (Mk 9, 36). Deti sú
naša budúcnosť. Sú aj budúcnos-
ťou Cirkvi. Vďaka Vašej pomoci sa
nám podarilo zachrániť mnohé
deti v Sýrii. A tým sme mohli
ochrániť aj kus budúcnosti Cirkvi
v tejto krajine. 
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Neodchádzajú

„Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19b). Snáď nikde inde
na svete nezakúšajú ľudia umučenie Krista intenzívnejšie ako v dneš-
nej Sýrii.

Kto mohol utiecť, utiekol. Z viac ako polo-
vice Sýrčanov sa stali utečenci alebo vy-
sídlenci vo vlastnej krajine. Kto zostal, žije
v troskách a hladuje. Kňazi zostali –
v Homse, Aleppe, v meste Hamá a v iných
spustošených mestách. Ich prítomnosť
dodáva kresťanom odvahu. Cirkev pre
nich zosobňuje nádej viac ako kedykoľvek

predtým. Túto nádej sprostredkúvajú
kňazi slovom aj skutkom. Žijú zo stopäť-
desiatich dolárov mesačne a ešte sa o ne
delia s chudobnými a chorými. Svedectvo
kňazov posilňuje núdznych. Odkiaľ po-
chádza ich sila? Zo stretnutia s Kristom.
„Uprostred utrpenia vyrastá posolstvo
spásy a záchrany,“ hovorí arcibiskup
Samir Nassar, pastier maronitskej diecézy
v Damasku. „Pokušenie odísť je tu stále
neviditeľne prítomné,“ dodáva. Počty
krstov a sobášov poklesli o 75 %, pričom
pohreby sú na dennom poriadku. „Budúc-
nosť Cirkvi v Sýrii stojí a padá, tak ako
všade, na kňazskom úrade. Čo by bolo
z Cirkvi bez kňazov?“ Omšové milodary by
boli v tejto ťaživej situácii ako oslobodzu-
júci závan čerstvého vzduchu. 
Pápežská nadácia ACN prisľúbila arcibis -
kupovi pre jeho deviatich kňazov 4 320 eur
vo forme omšových milodarov a arcibisku-
povi Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi
Jeanovi-Abdovi Arbachovi z archieparchie
Homs, Hamá a Yabrud 14 400 eur pre jeho
osemnástich kňazov. Arcibiskup Arbach,

ktorý ako hosť ACN Slovensko navštívil
v marci 2017 našu krajinu, nám odkazuje:
„Pokoj s vami! Vaša pomoc živí našu
nádej.“ Aj maronitský biskup Antoine
Chbeir z Latakie prosí o pomoc pre svo-
jich tridsiatich kňazov (24 000 eur) a ci-
tuje sv. Pavla: „My však ohlasujeme
ukrižovaného Krista“ (1 Kor 1, 23) a „čo je
u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia“ 
(1 Kor 1, 25b). Poukazuje pritom na súčasné
utrpenie sýrskych kresťanov a na puto
lásky, ktoré nás ostatných s nimi spája. •

Sýria

týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti. 
Emeritný melchitský gréckokatolícky
 patriarcha Gregorios III.

Kristus – Svetlo všetkých národov. 
Aj sýrskych kresťanov.

„V tú noc, keď bol zradený...“
Slávenie svätej omše za dobrodincov
v meste Hamá.
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Vianoce

Pomôžme im prežiť – stačí 20 eur

Tweetovanie s Bohom – stačí 50 eur

Miesto, kde sa dá byť „doma“ s Bohom 
– stačí 100 eur

Vianočné darčeky pre Cirkev v núdzi 

Bosé karmelitánky vo venezuelských mestách Chirgua a San Cristóbal
budú sláviť Vianoce s veľkou radosťou v srdci, ale za prázdnymi stolmi.
V zbankrotovanej krajine s najvyššou infláciou na svete je zásobovanie potravinami katas-
trofálne. Žije sa tu z ruky do úst. Nikto nevie, čo prinesie ďalší deň. Ani sestry nevedia, odkiaľ
získajú chlieb, pitnú vodu a lieky. Dvadsaťpäť ich žije v Chirgue, dvadsaťštyri a dvadsaťtri
v dvoch kláštoroch v San Cristóbal. Za sto dolárov by bolo možné zabezpečiť do všetkých
troch kláštorov chlieb na stôl. Alebo pokryť základné životné potreby jednej sestry na celý
polrok. Keby sa medzi nami našlo tisíc dobrodincov a každý by položil na Vianoce sestrám
na prázdny stôl 20 eur, bolo by to pre ne ako zázračný „dážď ruží“, ktorý prisľúbila ich re-
hoľná sestra a učiteľka Cirkvi Terézia z Lisieux: „Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem
konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží.“ Ruže svätej Terézie – ruže uzdravenia,
misií, života a lásky máme aj my vo svojich rukách.  •

„Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či mu je to jasné alebo nie,“ píše svätá
Edita Steinová.
Mnoho mladých ľudí hľadá pravdu. Je možné obsiahnuť pravdu v dvestoosemdesiatich
znakoch v jednom tweete? Určite nie. Možno však odpovedať na mnohé otázky, ktoré po
pravde pátrajú, tak ako to robí autor Michel Remery v knihe Tweetuj s Bohom. Kniha bola
vydaná nielen v angličtine, albánčine, chorvátčine, litovčine, rumunčine, ukrajinčine, nem-
čine a holandčine, ale i v slovenčine. Obsahuje aj príslušnú aplikáciu. Odpovede sú stručné
a v katolíckom duchu. Prvotný nápad mladých ľudí, aby sa evanjelium šírilo aj vo forme
krátkych posolstiev, vyústil do knihy obohatenej multimediálnym materiálom, ktorý oslo-
vuje mládež. Kniha by teraz mala vyjsť aj v arabčine. Mnohí mladí kresťania na Blízkom vý-
chode by tak mohli spoznávať pravdy viery rýchlo a spôsobom im blízkym. Vydavatelia
v Libanone majú nápady, vynikajúce jazykové schopnosti a dobrú vôľu, ale nemajú peniaze
na preklad, tlač a distribúciu. Keby sa niekoľko stoviek darcov podieľalo na tomto projekte
päťdesiatimi eurami, mladí na Blízkom východe by si už na Vianoce mohli „poštebotať“
so svojím Bohom.  •

V Mali, Senegale a v mnohých ďalších západoafrických krajinách tvo-
ria kresťania menšinu. 
Na rozdiel od vyznávačov islamu, ktorých mešity rastú všade ako huby po daždi, sa kres-
ťania zhromažďujú v úbohých prístreškoch a pod stromami, ktoré poskytujú len chabú
ochranu pred dažďom, silným vetrom či páliacim slnkom. Farnosti sa však vzmáhajú. Na-
príklad Farnosť sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša v Yasso v Mali má päťtisíc farníkov. Do chatrnej
kaplnky sa ich však zmestí len stopäťdesiat. Preto sa začalo s výstavbou kostola pre dvetisíc
ľudí. Žiaľ, finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie nákladov na strechu z vlnitého
plechu. Kresťanom v Yasso chýba 48 000 eur. Podobne je to v Sekegourou v Benine a v Zi-
guinchore v Senegale. Chýbajú peniaze na dokončenie stavieb. Teraz je tá správna chvíľa
pre nás všetkých, bratov a sestry celej Cirkvi, aby sme pomohli kresťanom na africkom
kontinente. Svojimi 100 eurami môžeme prispieť k tomu, aby sa položila strecha, vytiahol
nedokončený múr a zasadili nosné stĺpy. Náš príspevok bude viac ako len materiálnou po-
mocou. Kresťania v týchto afrických krajinách pocítia, že pod ochranným plášťom Matky
Cirkvi neexistujú žiadne menšiny.   •
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Počas krízy, ktorá trvá už ôsmy rok, z kra-
jiny utieklo asi 5,5 milióna ľudí. Rozsah,
závažnosť a zložitosť potrieb tých, ktorí
v Sýrii zostali, sú obrovské. Civilisti naďa-
lej znášajú hlavnú ťarchu konfliktu, ktorý
sa vyznačuje nepredstaviteľným utrpe-
ním, deštrukciou a neúctou k ľudskému
životu. 
V kritickej situácii sa nachádzajú predo-
všetkým tamojší kresťania, ktorí v Sýrii
žijú nepretržite už od čias apoštolov. Pred
vojnou ich tam bolo asi 1,5 milióna, dnes
sa počet kresťanov oficiálne odhaduje na
menej ako pol milióna. Kresťanstvu
v Sýrii, podobne ako v Iraku, hrozí po
dvoch tisícročiach úplný zánik.
Približne 13,1 milióna ľudí závisí od huma-
nitárnej pomoci. „Väčšina príjemcov tejto
pomoci je chudobná, zraniteľná, zúfalá
a v hlbokej núdzi. Kresťania potrebujú ne-
pretržitú modlitbu, starostlivosť, lásku
a podporu, a to všetkými prostriedkami,
aby prežili za daných okolností, ktoré
možno eufemisticky opísať ako tvrdé
k človeku, nebezpečné pre Cirkev a škod-
livé pre spoločnosť,“ hovorí arcibiskup
Aleppa Antoine Chahda, ktorý koncom
novembra 2018 na pozvanie ACN navštívil
Slovensko. 
Odhaduje sa, že v súčasnosti okolo 70 %
Sýrčanov žije pod hranicou chudoby,
a preto zdravotnú starostlivosť, ktorú pos -
kytuje Cirkev v tomto regióne, veľmi oce-
ňuje najmä 6,3 milióna vnútorne
vysídlených ľudí. 
Krajina potrebuje deti a mladých ľudí –
budúcnosť krajiny. Vyše 3 000 škôl však
bolo zničených, viac ako 1,7 milióna štu-
dentov nechodí do školy a 5,8 milióna detí
a mladistvých potrebuje pomoc v oblasti
vzdelávania. Z krajiny odišlo asi 150 000
odborníkov, vrátane učiteľov. „Generácia
bez školy je stratená generácia, schopná
z beznádeje vstúpiť do ISIS. Našou úlohou
je oživiť dušu multikultúrnej sýrskej spo-

šinám, čo je kľúčové pre stabilitu v re-
gióne. Kresťanstvo je náboženstvom
zmierenia a odpustenia a práve to dnes
Blízky východ potrebuje.
Sýria sa vo Svätom Písme spomína pri-
bližne tristokrát. Istotne poznáte tento
úryvok: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od ci-
sára Augusta vykonať súpis po celom
svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu
spravoval Kvirínius. Vybral sa aj Jozef z ga-
lilejského mesta Nazaret do Judey, do Dá-
vidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem
lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou man-
želkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
I porodila svojho prvorodeného syna, za-
vinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“
(Lk 2, 1-7). 
Milí priatelia, keď budete čítať počas Via-
noc túto časť z Písma, spomeňte si, že
kresťania dnešnej Sýrie a s nimi aj tím
slovenskej národnej kancelárie ACN –
Pomoc trpiacej Cirkvi Vám ďakujú za vy-
trvalé modlitby, svedectvo viery a šte-
drosť srdca. Aj vďaka tomu Sýrčania
cítia, že nie sú sami, že Boh na nich ne-
zabudol, práve naopak – miluje ich.
 Vyprosujeme Vám a Vašim najbližším
požehnané Vianoce a nový rok 2019
s prianím vzájomne dobrej a ľudskej
spolupráce.

      

26. novembra sa začala kam-
paň ACN Slovensko – Pomoc
trpiacej Cirkvi s názvom
Pomoc pre Sýriu

ločnosti. Sme presvedčení, že ak zaistíme
deťom dostatočnú stabilitu a bezpečnosť,
ktoré im umožnia chodiť do školy, posta-
víme základy pokojnej budúcnosti pre
Sýriu,“ hovorí melchitský gréckokatolícky
patriarcha Gregorios III. 
ACN v súčasnosti podporuje 65 projektov,
ktoré zabezpečujú vzdelávanie detí
a mládeže, poskytovanie stravy a lekár-
skej pomoci, ale aj ubytovanie pre kres-
ťanské rodiny – vyše 6 000 domov
kresťanských rodín bolo totiž zničených.
Ďalších 29 projektov sa sústreďuje na re-
konštrukciu viac ako 200 kostolov a far-
ských budov, ktoré boli poškodené alebo
zdevastované, a 40 projektov ACN je za-
meraných na terapeutickú  a pastoračnú
starostlivosť.  

„Ľudia už viac nevládzu. Jednoducho
chcú mať normálny život, pokojne spať
v posteli a zobudiť sa, aby šli do práce.
Chceme a potrebujeme mier. Potrebu-
jeme modlitby, modlitby a ďalšie mod-
litby. Je to jediná vec, ktorá nám v tejto
krajine prinesie jednotu,” apeluje arcibi-
skup Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi
z Homsu Jean-Abdo Arbach. 
Tí, ktorí ostali, sa nádejajú, že čas obnovy
začal – nielen pre mestá, štát, ale aj pre
srdcia. Sýrska dráma zanecháva hlboké
rany, no popri bolesti, frustrácii a únave
vidieť v ľuďoch aj odhodlanie začať
znovu žiť. 
Blízkovýchodní kresťania zohrávajú dôle-
žitú úlohu mediátorov medzi šiítskymi
a sunnitskými moslimami, garantujú plu-
ralitnú spoločnosť a toleranciu voči men-

Martina 
Hatoková
riaditeľka 
ACN Slovensko –
Pomoc trpiacej Cirkvi

Pokojná budúcnosť Sýrie
je i v našich rukách
Naša pomoc Sýrii nie je len odpoveďou na dramatickú humanitárnu
situáciu, ktorá je  dôsledkom vojny. Popri okamžitej priamej podpore
ľuďom strápeným občianskou vojnou smeruje ACN svoju pomoc
do oblastí života, ktoré sú kľúčové pre pokojnú budúcnosť Sýrie.
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Thomas 
Heine-Geldern
výkonný 
prezident ACN

Listy našich dobrodincov
Risk
Dnes som od Vás dostala propagačný ma-
teriál o Vašej nadácii, ako aj vyrozumenie
o prijatí milodaru. Priznám sa, o Vašej or-
ganizácii som predtým vôbec nevedela.
Náhodou som objavila v našom miestnom
kostole v Bytči leták aj s priloženým
šekom. Riskla som to, odoslala peniaze
a teraz vidím, že sa dostali do správnych
rúk. Zároveň by som Vás rada uistila, že aj
v budúcnosti môžete počítať s mojou pod-
porou.

darkyňa zo Slovenska

Irenine peniaze pod stromček 
Mám šesť vnukov a vnučiek. Jednou z nich
je Irena, ktorá od nás odišla vo veku osem-
násť rokov. Každému zo svojich vnúčat
dávam vianočný dar vo forme peňazí.

Irena už nemá účet v banke, pretože je
v nebi. A tak odovzdávam jej peniaze ACN.
Som si istý, že by to bolo Irenino želanie –
venovať tie eurá na dobrý účel. 

starý otec Ireny z Holandska 

Zjednotení v láske 
Zostaňme zjednotení v modlitbe, zverme
svoje plány Božej Prozreteľnosti a ucho-
vajme si silnú nádej a pevnú vieru v Krista!

darca z Kanady

Veľkolepá možnosť 
Ďakujem za informácie, ktoré ste mi poslali!
Aj naďalej budem využívať túto veľkolepú
možnosť prispievať na omšové milodary,
ktorými možno zmierniť duchovnú aj mate-
riálnu biedu.

darkyňa z Rakúska

„A ty, Betlehem, v judejskej krajine,
nijako nie si najmenší medzi po-
prednými mestami Judey, lebo
z teba vyjde vojvoda, ktorý bude
spravovať môj ľud, Izrael“ (Mt 2, 6).
Od biblických čias až podnes píše
Betlehem svoje pohnuté a krvavé
dejiny: vraždy detí, vojny, útlak. 
Betlehem symbolizuje situáciu kres-
ťanov v celom regióne – ich nepretr-
žitú prítomnosť a zároveň boj
o prežitie na mieste Kristovho naro-
denia. A to by bez modlitby nešlo. 

Modlitba ruženca sa stane odkazom betlehemských kresťanov mládeži celého sveta.
Ako? Kresťania v Betleheme vyrábajú ružence z olivového dreva. Tie sa majú rozdávať
na Svetových dňoch mládeže 2019 v Paname. Ružencov z Betlehema bude napokon
milión – jeden pre každého účastníka Svetových dní a jeden pre niekoho iného v jeho
vlasti. Náklady na materiál a prácu sú jeden dolár za ruženec. Rodiny, ktoré sa na vý-
robe podieľajú, tak majú možnosť privyrobiť si na živobytie. Zároveň ich veľmi teší,
že státisíce mladých ľudí sa budú modliť za mier a napĺňať tak osobné želanie pápeža
Františka. 
Na tento projekt sme prisľúbili prispieť sumou 100 000 eur. Pridáte sa k nám v kam-
pani za mier vo svete, ktorá spája Betlehem s Panamou? •

Ružence pre mládež

Milí priatelia,
keď som pred nejakým časom navštívil
jeden utečenecký tábor na Blízkom vý-
chode, videl som, ako sa vysídlení kres-
ťania vo všetkej svojej beznádeji
a utrpení tešia na Vianoce. Bol som tým
hlboko zasiahnutý! Chorľaví starci, deti
s vážnou tvárou, utrápené matky –
ľudia, ktorí vo svojich životoch prišli tak-
mer o všetko. A teraz sa v chlade a ne-
hostinných podmienkach, v chatrnom
stane alebo kontajnerovom príbytku
pripravovali na narodenie Spasiteľa.
A keď sme sa spolu zhovárali o blížiacich
sa sviatkoch, vyzerali skutočne „vykú-
pení“! Vo všetkej tej biede... 
Aká viera a aká dôvera!
Týchto bratov a sestry mám pred očami
vždy, keď myslím na našu kampaň pre
kresťanov v Sýrii. Môžeme pre nich veľa
urobiť: ponúknuť im šancu na návrat 
do vlasti, výstavbu a obnovu domov
a kaplniek, pocit spolupatričnosti. Ale
môžeme sa od nich aj niečo naučiť. Na-
príklad, na čom v živote skutočne záleží. 
Oboje, dávanie aj učenie sa tomu, čo je
dôležité, je možné len vďaka Vašej šted -
rosti. Naďalej mám veľkú dôveru vo
Vaše láskavé srdce. A to je ďalší z mno-
hých dôvodov, prečo Vám chcem, milí
dobrodinci, plný vďačnosti popriať ra-
dostné a požehnané sviatky.

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

Betlehem

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.

Modlitba posvätného ruženca počas
Svetových dní mládeže v Riu


