
POMOC PRE SÝRIU 

Pokojná budúcnosť  

Sýrie je i v našich rukách 
 

 

 

Sýria je kolískou kresťanstva a v Biblii sa spomína približne 

tristokrát! Vydajte sa s nami po stopách Sýrie vo Svätom Písme, 

objavte jej súčasnú podobu a pridajte sa k modlitbe za našich 

trpiacich bratov a sestry v Sýrii. 
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o  „Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, 

každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do 

Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, 

aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.“ 

Lk 2, 2 – 5 

o Sýriu dnes „spravujú“ armády celého sveta. Kvôli vojne a škodám, ktoré vojna 

napáchala, museli svoje domovy opustiť milióny ľudí. Mnohí ešte stále dúfajú vo svoj 

návrat. Pomôžme im budovať pokojnú budúcnosť Sýrie. 

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za ľud Sýrie. Požehnaj Sýriu pokojom a staň sa jej pravým 

správcom. Požehnaj zvlášť všetky rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy, a daj, 

aby sa mohli vrátiť tam, kde sú ich korene. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o  „Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula 

ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“ Lk 2, 6 – 7 

o Počas vojny sa v Sýrii narodili tri milióny detí. Mnohé z nich matky doma neuložili do 

starostlivo pripravených postieľok, pretože samé nemali domov. Státisíce detí sa 

narodili v utečeneckých táboroch, preplnených nájomných bytoch, rozpadnutých 

budovách. Vráťme im spoločne detstvo. „Dovoľte mi žiť moje detstvo“ je názov 

projektu, ktorého cieľom je vrátiť deťom v Sýrii nevinnosť a bezstarostnosť. 

o Modlitba: Pane, dnes Ťa zvlášť prosím za deti v Sýrii, ktoré sa narodili počas vojny. 

Uzdrav rany v ich srdciach a mysliach. Naplň ich pokojom a radosťou, aby sa stali 

generáciou, ktorá obnoví ruiny svojej vlasti. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o  „Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, 

ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil: ,Pane Ježišu, prijmi môjho 

ducha.‘ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: ‚Pane, nezapočítaj im tento hriech.‘ 

A len čo to povedal, zomrel.“ Sk 7, 58 – 60 

o Počas obliehania sýrskeho Homsu bol v roku 2014 za svoju vieru popravený aj jezuitský 

kňaz Peter Frans, pôvodom z Holandska. Krátko pred svojou popravou vyriekol tieto 

slová: „Sýria trpí a my trpíme spolu s ňou.“ Tisíce sýrskych kresťanov vyhnali extrémisti 

z ich domovov, dedín, miest. Mnohých zabili len preto, že sa odmietli vzdať svojej viery. 

Niektorých uniesli a dodnes nie je známe, či ešte žijú. Pred vojnou bolo v Sýrii asi  

1,5 milióna kresťanov, dnes sa ich počet oficiálne odhaduje na menej ako päťstotisíc, 

reálne čísla sú pravdepodobne ešte nižšie. Kresťanstvu v Sýrii hrozí zánik. Obnova 

kostolov a farských budov pomôže znovu vytvoriť centrá kresťanského života a oživiť 

nádej v srdciach príslušníkov starobylých kresťanských komunít.  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za kresťanov v Sýrii, ktorí prežili ťažké časy 

prenasledovania a násilia. Požehnaj biskupov, kňazov, rehoľných bratov a rehoľné 

sestry v ich úsilí o obnovu zničených komunít. Daj, aby všetci kresťania v Sýrii boli 

svedkami lásky a odpustenia. Amen.  

mailto:info@acn-slovensko.org
https://acn-slovensko.org/syria2018/#vystavba-rekonstrukcia
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o „A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol 

očistený, iba Sýrčan Náman.“ Lk 4, 27 

o Uzdravenie na tele i na duši potrebujú mnohí Sýrčania aj dnes. Väčšina z nich však 

nemá prístup k lekárskej starostlivosti, pretože v krajine je nedostatok liekov a ceny za 

zdravotné služby sú extrémne vysoké. Neutíchajúce boje sú neustálou hrozbou 

fyzických aj psychických zranení. Zdravotná pomoc a odborné liečenie traumy sú 

nevyhnutné na to, aby Sýrčania znovu začali žiť normálnym životom a našli stratenú 

nádej.  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za Sýrčanov, ktorí potrebujú liečbu a túžia po uzdravení. 
Prosím Ťa za všetkých, ktorí trpia v dôsledku vojny – na tele aj na duši. Ukáž opäť 
svoju uzdravujúcu moc a požehnaj sýrsky ľud novým životom. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: ‚Vstaň, vezmi so 

sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo 
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.‘ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku 
a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán 
ústami proroka: ‚Z Egypta som povolal svojho syna.‘“ Mt 2, 13 – 18  

o Koľko sýrskych otcov muselo v noci vstať, vziať svoju ženu a dieťa a utiecť! Do iného 

mesta alebo do susednej krajiny. V Turecku, Iraku, Jordánsku, Egypte a v krajinách na 

severe Afriky, v štátoch Európy a Ameriky, ba dokonca aj v Austrálii žije približne  

5,6 milióna sýrskych utečencov. Ďalších 6,3 milióna Sýrčanov žije ako takzvané 

vnútorne vysídlené osoby – utečenci vo svojej vlastnej krajine.  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za všetkých sýrskych utečencov. Za otcov a matky, ktorí 

museli uprostred noci vstať, v náhlivosti vziať svoje deti a pár najnutnejších vecí 

a navždy opustiť svoje domovy. Prosím, daruj ich krajine pokoj a prosperitu a pomôž 

všetkým rodinám aj jednotlivcom, aby sa mohli vrátiť domov. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o  „A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve  

a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po 

celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi  

a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich 

uzdravoval.“ Mt 4, 23 – 24 

o Sýria si tiež zaslúži pomenovanie „Svätá zem“. V sýrskej Antiochii dostali nasledovníci 

Ježišovho učenia po prvýkrát meno kresťania a prvé kresťanské komunity boli v Sýrii 

prítomné už v prvom storočí. Dnes potrebujú aj našu pomoc.  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za kresťanov v Sýrii. Požehnaj ich pokojom, uzdravuj 

trpiacich a pomáhaj miestnej Cirkvi, aby mohla znovu prekvitať. Prosím Ťa, aby sa 

povesť o Tebe a Tvojich nasledovníkoch opäť rozniesla po celej Sýrii. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, 

čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho 

medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.“ 

Lk 2, 43 – 45 

o Mnoho rodín v Sýrii prežilo čosi podobné. Hľadali stratených. Čakali, že sa im ich blízki 

vrátia domov zo školy alebo z práce, ale tí viac neprišli. A naopak, mnohé deti sa stali 

„stratenými“, pretože odrazu prišli o otcov a mamy. Vojna zanechala v Sýrii takmer milión 

sirôt – stratených detí, ktoré nemá kto nájsť. Cirkev im podáva pomocnú ruku 

prostredníctvom rehoľných bratov a sestier, ktorí sa o ne starajú a stávajú sa tak dôkazom 

Božej lásky.  

o Modlitba: Pane, dnes Ťa na príhovor Svätej rodiny prosím za všetky sýrske rodiny. 

Prosím Ťa za rodiny, ktoré boli rozbité, za rodiny na úteku, za rodiny, ktoré utrpeli 

obrovské straty, aj za rodiny, ktoré v dôsledku vojny celé zanikli. Zvlášť zverujem do 

Tvojej opatery všetky sýrske siroty. Prosím, staň sa ich Otcom a daj, aby stále cítili Tvoju 

blízkosť a lásku. Amen.  

mailto:info@acn-slovensko.org
https://acn-slovensko.org/syria2018/#pastoracna-pomoc
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o „Po nich poslali tento list: ‚Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov  

v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili 

vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili  

a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi 

drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša 

Krista.‘“ Sk 15, 23 – 26  

o História Cirkvi v Sýrii siaha až k prvým apoštolom. Dnes sú ich nástupcami biskupi, kňazi 

a rehoľníci, ktorí sa starajú o duchovný život veriacich a sú oporou miestnych 

kresťanských komunít. Prítomnosť kresťanov v tomto regióne je dôležitá, pretože 

kresťanstvo je náboženstvom zmierenia a odpustenia a práve to dnes Blízky východ 

potrebuje. 

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za sýrskych kňazov a duchovných otcov. Požehnávaj ich aj 

naďalej nezlomnou vierou, silou svojho Ducha a láskou ku všetkým bez rozdielu. Daj 

im milosť uvidieť ovocie mnohých ich modlitieb a obiet a požehnaj Cirkev v Sýrii 

rastom do hĺbky aj šírky. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
https://acn-slovensko.org/syria2018/
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o „Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 

Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to 

počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto 

slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Lk 2, 16 – 19 

o Ženy – matky. Obdivuhodné stvorenia, ktoré dávajú svojim deťom život, výchovu, lásku, 

svoje srdce. Matka, ktorá zachováva vo svojom srdci slová svojich detí, sa stáva ich 

pamäťou a ochrankyňou ich snov. Matky a vdovy v Sýrii čelia nadľudským výzvam. Ale 

pomyslenie na budúcnosť svojich detí im dáva silu a odhodlanie žiť.  

o Modlitba: Pane, na príhovor svätej Bohorodičky Panny Márie Ťa prosím za sýrske 

matky. Uzdrav rany, ktoré nesú vo svojich srdciach a mysliach a daj im silu byť oporou 

novej generácii – sýrskym deťom a mladým. Pomáhaj im v ich núdzi a daj, aby žili 

pokojný a radostný život a aby videli úspechy svojich detí. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „Na dohľad sme sa priblížili k Cypru, ale nechali sme ho vľavo. A plavili sme sa do Sýrie 

a došli sme do Týru, lebo tam mala loď vyložiť náklad. My sme vyhľadali učeníkov 

a zostali sme tam sedem dní. Oni z vnuknutia Ducha hovorili Pavlovi, aby nechodil do 

Jeruzalema. Keď tie dni uplynuli, vybrali sme sa na cestu. Všetci aj s manželkami a deťmi 

nás odprevadili až za mesto. Na brehu sme si kľakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa 

rozlúčili, nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov.“ Sk 21, 3 – 6 

o Celé rodiny Ježišových učeníkov žijú v Sýrii aj dnes. Mnohé z nich sa ale kvôli zlej situácii 

ocitli pod hranicou chudoby. „Vysídlené rodiny už dávno vyčerpali všetky svoje úspory 

na to, aby si zaplatili ubytovanie. Tých pár šťastlivcov, ktorí si dokázali nájsť prácu, 

sotva môže prežiť z toho, čo zarobia,“ hovorí Majd Jallhoum, sekretárka Farského 

centra sv. Petra v Marmarite. Je čas pomôcť im, pretože ich pokojná budúcnosť je aj 

v našich rukách. 

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za kresťanské rodiny v Sýrii. Pomáhaj im v ich neľahkej 

situácii a daj im silu, aby ani napriek všetkým ťažkostiam, ktorým čelia, nestrácali 

svoju vieru a túžbu žiť život podľa vzoru Tvojich učeníkov. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie 

a Cilície. Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, ibaže počuli: ,Ten, čo 

nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil,‘ a oslavovali Boha 

za mňa.“ Gal 1, 20 – 24  

o Keď v Sýrii začala vojna, trpeli za vieru v Ježiša Krista všetci kresťania bez ohľadu na 

príslušnosť k jednotlivým cirkvám – katolíci, pravoslávni aj protestanti. Zároveň sa 

všetci spoločne snažili aj pomáhať. „Keď vypukla vojna, kresťania pomáhali aj 

moslimom. Pomáhali sme si všetci navzájom a vtedy aj moslimovia v našom meste 

prvýkrát zažili svedectvo lásky,“ povedal sýrsky katolícky arcibiskup z Aleppa Antoine 

Chahda, ktorý v novembri 2018 navštívil Slovensko. Verí, že toto svedectvo lásky bude 

semienkom, z ktorého vyklíčia mnohé obrátenia moslimov na vieru v Ježiša Krista.  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za všetkých tých, ktorí na Blízkom východe utláčajú, 

prenasledujú a mučia kresťanov. Dotkni sa ich, prosím, a premeň ich srdcia. Daj, aby 

sa aj oni stali ohlasovateľmi viery, ktorú chcú tak úporne zničiť, a naplň ich srdcia 

svojím milosrdenstvom a láskou. Amen.  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „Keď prevzal vládu do svojich rúk, vymenoval za ríšskeho správcu istého Lyziáša, 

hlavného veliteľa Celosýrie a Fenície. Ptolemeus totiž, zvaný Makron, bol prvý, ktorý sa 

usiloval zaobchádzať so Židmi spravodlivo – najmä pre bezprávie, ktoré sa proti nim 

stalo – a mienil urovnať ich záležitosti pokojnou cestou.“ 2 Mach 10, 11 – 12 

o Dobrí a spravodliví správcovia sú to, čo teraz Sýria zúfalo potrebuje. Sýria budúcnosti 

bude v rukách detí a mladých ľudí, ktorých životy radikálne poznačila vojna. „Generácia 

bez školy je stratená generácia schopná z beznádeje vstúpiť do ISIS. Našou úlohou je 

oživiť dušu multikultúrnej sýrskej spoločnosti. Sme presvedčení, že ak zaistíme deťom 

dostatočnú stabilitu a bezpečnosť, ktoré im umožnia chodiť do školy, postavíme základy 

pokojnej budúcnosti pre Sýriu,“ hovorí melchitský gréckokatolícky patriarcha Gregorios 

III. Pomoc sýrskym študentom je investíciou do budúcnosti Sýrie.  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za sýrskych mladých ľudí a študentov. Prosím Ťa za 

budúcich lekárov, profesorov, právnikov, architektov, robotníkov a politikov, ktorí 

budú formovať podobu svojej krajiny. Prosím, buď im oporou v rozhodujúcich 

okamihoch a naplň ich srdcia svojou hojivou láskou, aby vedeli zo Sýrie budovať 

uzdravenú krajinu plnú života. Amen.  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda  

k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov 

tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 

Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, 

ktorý mu hovoril: ,Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’ On povedal: ‚Kto si, Pane?‘  

A ten: ,Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo 

máš robiť.‘“ Sk 9, 1 – 6 

o Vojna v Sýrii neskončila, utrpenie ľudí pokračuje. Kresťania trpia dvojako – ako obete 

vojny a zároveň ako obete náboženského prenasledovania. Historické štvrte vo veľkých 

mestách Sýrie, ktoré sú vzácnym dedičstvom východného kresťanstva, boli poškodené 

alebo zničené bombami islamistických extrémistov. Kostoly, kláštory, školy, nemocnice 

aj celé kresťanské štvrte padli za obeť vojnovému konfliktu. Kresťania umierajú, miznú 

ako obete únosov, utekajú, aby si zachránili aspoň holý život. Dnes žije mnoho z nich 

v takzvanom „Údolí kresťanov“. 

o Modlitba: Pane, prosím Ťa za sýrskych kresťanov, ktorí veľmi trpia kvôli obrane 

svojej viery. Prosím Ťa aj za tých, ktorí ich prenasledujú, zabíjajú a chcú zničiť 

kresťanstvo v jeho kolíske – na Blízkom východe. Prihovor sa každému 

prenasledovateľovi, ako si sa prihovoril Šavlovi, a premeň hrozivých násilníkov na 

pokorných nasledovníkov Tvojho učenia. Amen.  

mailto:info@acn-slovensko.org
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o „Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do 

Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: ,Kde je ten novonarodený židovský kráľ? 

Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.‘“ Mt 2, 1 – 2 

o Ľudia v Sýrii potrebujú znovu nájsť silu „vydať sa na púť“ a hľadať novonarodeného 

Mesiáša. Potrebujú, aby sa v ich životoch opäť narodil a aby sa Jeho život stal ich 

životom. „Ľudia už viac nevládzu. Jednoducho chcú mať normálny život, pokojne spať  

v posteli a zobudiť sa, aby šli do práce. Chceme a potrebujeme mier. Potrebujeme 

modlitby, modlitby a ďalšie modlitby. Je to jediná vec, ktorá nám v tejto krajine prinesie 

jednotu,” apeluje na nás Jean-Abdo Arbach, arcibiskup Melchitskej gréckokatolíckej 

cirkvi z Homsu.  

o Modlitba: Pane, prosím ťa za ľud Sýrie. Naplň každého jedného Sýrčana svojou 

utešujúcou, uzdravujúcou a posilňujúcou láskou. Daj, aby srdce tohto ľudu 

nezatvrdlo zlobou a túžbou po pomste, ale aby bolo do hĺbky vyliečené a obnovené. 

Prosím, daj Sýrčanom milosť uvidieť znamenia, ktoré ich privedú k Tebe, pred Tvoju 

tvár a do Tvojho víťazného náručia. Amen. 

  

mailto:info@acn-slovensko.org
https://acn-slovensko.org/syria2018/#pastoracna-pomoc


ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi 

info@acn-slovensko.org  www.acn-slovensko.org 

o „Vtedy sa kráľ Nabuchodonozor veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa 

na svoj trón a kráľovstvo, že sa vypomstí a vyhubí mečom všetky krajiny Cilície, 

Damasku a Sýrie, i všetkých obyvateľov Moabska a synov Ammona, aj celú Judeu 

a všetkých, čo sú v Egypte, až po hranice dvoch morí.“ Jdt 1, 12 

o Nestačí sa len pýtať, kto sú dnešní „králi“, ktorí spôsobili, že sa Sýria stala strelnicou 

sveta, v dôsledku čoho približne 13,1 milióna ľudí momentálne závisí od humanitárnej 

pomoci. Svätý Otec František je „hlboko znepokojený súčasnou situáciou, v ktorej aj 

napriek prostriedkom, ktoré má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii, je stále ťažké 

dohodnúť sa na spoločnej akcii v prospech mieru v Sýrii.“ Pápež František pokračuje: 

„Zatiaľ čo sa neprestajne modlím za mier a pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby robili 

to isté, znovu vyzývam všetkých s politickou zodpovednosťou, aby zabezpečili prevahu 

spravodlivosti a mieru.“ A pridáva sa k našej medzinárodnej vianočnej kampani 

POMOC PRE SÝRIU. Svätý Otec tiež neustále pozýva k modlitbe a pomoci 

prenasledovaným. 

o Modlitba: Knieža pokoja, prosím Ťa za politikov, ktorí majú zodpovednosť pred 

Tebou a svetom: vlož im do sŕdc horlivú túžbu po spravodlivosti a pokoji, o ktoré sa 

budú usilovať nielen slovami, ale i konkrétnymi skutkami a zákonmi s reálnym 

dopadom aj na Sýriu. Nám daruj svojho Ducha, aby sme sa vždy, keď politikov 

vyberáme, rozhodovali pre nemenné hodnoty Desatora. Amen.  
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o „Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo 

neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával 

im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal 

v Ježišovom mene.“ Sk 9, 26 – 27 

o V dôsledku utrpenia sa mnoho ľudí v Sýrii odvrátilo od Boha. Iní sa aj naďalej modlia, 

obracajú sa na Cirkev a odvážne hovoria o Božích dotykoch. Halil, študent farmácie, od 

Cirkvi očakáva, že „nám bude rozumieť, bude nás povzbudzovať a dá nám príležitosť, 

aby sme si aj my sami verili. Viem, že to nie je ľahké. Ale znamená to spoločne kráčať 

tou istou cestou, navzájom si dôverovať a navzájom sa podporovať.“ Mons. Antoine 

Chahda, sýrsky katolícky arcibiskup z Aleppa, povedal pri svojej návšteve Slovenska: 

„Pretože my hľadáme nebeský Jeruzalem, ktorý vyžaruje pokoj – ten pokoj, ktorý chce 

Boh darovať nám všetkým. Chceme vidieť ďalej a neostávať pri našom utrpení, chceme 

vidieť svetlo a lásku aj v temných časoch.“ 

o Modlitba: Pane, prosím Ťa, upevňuj a rozvíjaj živú vieru v tých, ktorých sa dotkla 

Tvoja láska. Posilňuj ruky svojich robotníkov. Posmeľ tých, ktorí svedčia o pravde 

a živote s Tebou. Všetkým udeľ odvahu a pokoru srdca, aby v Sýrii zavládol pokoj 

nebeského Jeruzalema a jednota a dôvera v zmýšľaní, modlitbe i skutkoch. Amen. 
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o „Preto som, kráľ Agrippa, nemohol odporovať nebeskému videniu, ale hlásal som najprv 

tým, čo sú v Damasku, a potom v Jeruzaleme, a po celej judejskej krajine aj pohanom, 

aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia.“  

Sk 26, 19 – 20 

o Počas osemročnej vojny bolo v Sýrii zničených vyše tritisíc škôl. Desaťtisíce detí priskoro 

vyrástli z detských topánok. Aj tínedžerka Sarah nemala žiadne detstvo. Mnohé deti boli 

a sú vystavené zneužívaniu rôzneho druhu vrátane znásilnení, nútených sobášov 

a otrockej práce. Často trpia nedostatkom jedla a majú minimálny prístup k zdravotnej 

starostlivosti a vzdelaniu. Viac ako 1,7 milióna študentov nechodí do školy a približne 5,8 

milióna detí a mladistvých od predškolského až po stredoškolský vek potrebuje pomoc 

v oblasti vzdelávania. Maronitský biskup Joseph Tobji z Aleppa pred rokom apeloval na 

Európsky parlament: „Robte správne rozhodnutia! Pomôžte nám dosiahnuť mier!“  

o Modlitba: Pane, prosím Ťa, daruj nám, ktorí svojím egoizmom, konzumizmom  

a ľahostajnosťou prispievame k utrpeniu a vojnám, dostatok času na modlitbu, 

pokánie a konkrétny skutok. Prosím Ťa za duše zomrelých sýrskych matiek, otcov, detí, 

mladých, vojakov, zasvätených, aby našli večné svetlo. Amen.  
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o „Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem 

velebiť, moju spásu a môjho Boha. Moja duša je skormútená; preto si spomínam na 

teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.“ Ž 42, 6 – 7  

o Viac ako dvesto kostolov a farských budov bolo v Sýrii zničených. Desiatky projektov sú 

určené na ich rekonštrukciu, tiež na úhradu výdavkov seminaristov, kňazov 

a dvadsiatich troch rehoľných kongregácií. Jean-Abdo Arbach, arcibiskup Melchitskej 

gréckokatolíckej cirkvi z Homsu, ktorý 25. marca 2017 navštívil Slovensko pripomína, 

že od vypuknutia vojny opustilo Sýriu množstvo kňazov. Tí, ktorí zostali, žijú stále  

v pokušení odísť kvôli neschopnosti vlády zaistiť bezpečnosť v krajine a tiež kvôli 

masívnemu exodu svojich farníkov. Len do susedného Libanonu za pohorím Hermon 

utieklo asi 982 tisíc Sýrčanov.  

o Modlitba: Pane, odmeň za konkrétny prejav dobrého srdca tých, ktorí s ľudskou 

dôstojnosťou prijali Sýrčanov utekajúcich pred bombardovaním a násilím. Prosím Ťa 

za všetkých štedrých dobrodincov, ktorí vlievajú do životov Sýrčanov nádej 

a umožňujú im tak pomaly sa vracať domov, obnovovať svoje domovy i kostoly, aby 

ich duša mohla opäť velebiť Boha. Amen.  
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o „Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo 

zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil 

s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale 

odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.“ Gal 1, 15 – 17 

o Aj študent medicíny Hanna Mallouhi patrí k približne šiestim miliónom sýrskych občanov 

vysídlených v rámci krajiny. Z mesta Homs utiekol pred piatimi rokmi, aby unikol 

bombardovaniu. Rozhodol sa ísť na stáž do nemocnice v Damasku a pokračovať v štúdiu. 

Keď zo Sýrie odišlo asi 150 tisíc odborníkov, niekto ostať musí, tvrdí mladý medik. Aj 

preňho sa stal Ježiš inšpiráciou. Lebo On aj dnes povoláva a oduševňuje ďalších Pavlov, 

Jakubov, Petrov, Jánov, Zuzany, Veroniky... Mladí študenti sú budúcnosťou a nádejou 

Sýrie. 

o Modlitba: Ježiš, ako dobrý pastier sa o nás staráš a povolávaš si nás aj dnes, všade na 

svete. Opatruj svojich mladých v Sýrii, aby nestratili nádej, chuť do života a Teba – 

večnú inšpiráciu pre svoje životy a život svojej krajiny. Povolaj si aj z nich horlivých 

kňazov, rehoľníkov, zasvätených laikov a dobrovoľníkov, ktorí budú s Tebou slúžiť 

svojej krajine i svetu. Amen. 
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o „Keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku, a tak som 

prišiel do Damasku. Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému tamojší Židia 

vydávajú svedectvo, prišiel za mnou a povedal mi: ,Brat Šavol, pozeraj.‘ A ja som v tú 

hodinu videl.“ Sk 22, 11 – 13 

o Osemročná vojna spôsobila, že v súčasnosti žije okolo 70 % Sýrčanov pod hranicou 

chudoby. Vyše šesťtisíc domov kresťanov bolo zničených. Na rekonštrukciu domov tých 

najchudobnejších sa zameriava projekt Ježiš je moja skala, ktorý je svedectvom 

rozmanitosti, spolupráce a spolužitia kresťanských cirkví v Sýrii. Návrat každej ďalšej 

rodiny do svojho domova je znamením nádeje. Od roku 2011 do novembra 2018 mohla 

pápežská nadácia ACN vďaka štedrosti darcov z celého sveta podporiť v Sýrii 

738 projektov v hodnote takmer 29,5 milióna eur. Kresťania zo Sýrie ďakujú za to,  

že mohli po dlhých rokoch konečne osláviť Vianoce v teple domova. 

o Modlitba: Pane, darca všetkých darov, prosím Ťa za všetkých Tebou obdarovaných, 

ktorí vidia a chápu, že v Tebe sme všetci bohatí. Odmeň hojnou mierou všetkých 

dobrodincov sveta, zvlášť tých zo Slovenska, ktorých pohýna Tvoja dobrota a láska, 

a oni ju napodobňujú. Požehnaj ich rodiny, komunity, farnosti, najbližších 

a priateľov, aby naďalej ostávali v Tvojom bohatstve a pod ochranou Tvojej Matky. 

Amen.  
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o „Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 

zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: ,Ty si 

môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.‘“ Lk 3, 21 – 22 

o Len v roku 2017 bolo v Sýrii zabitých 910 detí. Väčšina z tých, ktoré sú stále nažive, 

zažila ostreľovanie, násilie, sú traumatizované extrémnym žiaľom, nočnými morami 

a spomienkami na neopísateľne desivé udalosti. Približne 50 % detí bolo zranených pri 

ostreľovaní a 66 % sa ocitlo v situácii, keď si mysleli, že zomrú. „Kresťania v Sýrii majú 

túžbu žiť v pokoji a zmieriť sa so svojou minulosťou. Ale mnohí z nich sú duchovne 

a psychicky vyčerpaní a zúfalo potrebujú pomoc,“ hovorí otec Andrzej Halemba 

z pápežskej nadácie ACN. Dlhodobý program Milosrdný Samaritán už začal. Ak my 

nepomôžeme sýrskym rodinám postaviť sa znova na nohy, tak potom kto? Aj oni sú 

milovaní synovia, milované dcéry – deti milovaného Syna.  

o Modlitba: Ježišu, milovaný Syn Otca – lekár duše i tela, zahoj liečivou láskou 

a uzdravujúcou milosťou choroby, traumy, bolesti a zúfalstvá svojich milovaných 

synov a dcér, ktoré ľudskí lekári a odborníci nedokážu zahojiť. Na otvorené rany duše 

i narýchlo zocelené jazvy tela zošli uzdravujúci dážď, ktorý oživí, čo uschlo a dodá 

vlahu. Nech sa v trpiacich prebudí nádej na uzdravenie. Amen.  
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o 38-ročná vdova Darin Abbouda zo sýrskej Marmarity, matka piatich dcér, povedala: 

„Ľudia, ktorí nám pomáhajú, menia životy mnohých rodín. Preto tým, ktorí nám zväčša 

pomáhajú bez toho, aby sme sa navzájom poznali, posielam tento odkaz: vydávate 

dôležité svedectvo veľkodušnosti. Ďakujem.“ 

o Slovákom sa poďakoval aj sýrsky katolícky arcibiskup Antoine Chahda z Aleppa. 

o Milí priatelia, kresťania dnešnej Sýrie Vám ďakujú za vytrvalé modlitby, svedectvo viery 

a štedrosť srdca. Spolu s nimi a za nich ďakuje aj tím slovenskej národnej kancelárie ACN 

Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, s úprimným prianím požehnaného nového roka 2019 

a vzájomne dobrej a ľudskej spolupráce. Naďalej ostávate aj v našich modlitbách, aby 

Vás, aj na príhovor svätého Jozefa, patróna slovenskej národnej kancelárie ACN, 

požehnal náš dobrý Boh vo všetkom dobrom úsilí a raste vo svätosti.  

Novinky o kampani: www.pomocpresyriu.sk  

Misia a novinky ACN: www.acn-slovensko.org  

Facebook: ACN Slovensko 

 

 Pokojná budúcnosť Sýrie je i v našich rukách. Podporte svojím darom 

kresťanov v Sýrii.  
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