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ruže súčasne. Ona žije pre druhých a usi-
luje sa o ich šťastie, dokonca aj za cenu
vlastnej krvi.“
Dôstojnosť a úloha ženy v spoločnosti
a Cirkvi je dlhodobo pálčivou témou.
K dnešnej dobe patrí emancipácia ženy.
V dejinách ľudstva bola často dôstojnosť
ženy nedocenená, skutočné cnosti ženy
zostávali neuznané, ženy boli ignorované

a odsúvané stranou, ba i zotročované. Ná-
vrat k stereotypu ženy, ktorá je úplne zá-
vislá od muža, v dnešných časoch
nepripadá do úvahy. Ale ani v mene „oslo-
bodenia“ ženy spod „nadvlády muža“
sa nesmie stratiť jedinečnosť ženstva.
Emancipácia žien sa často stavia na tú istú
úroveň ako odstránenie rodových rozdielov
a sexuálne oslobodenie. Tým sa však nielen
umenšuje skutočná hodnota ženy, ale aj
jej schopnosť nosiť v sebe život sa stáva
akoby otrávenou už v samom zárodku
a spôsobuje tak duchovnú pandémiu.

Milí priatelia, keď Vám v našej pôstnej a veľ-
konočnej kampani približujeme povolanie
a prácu rehoľných sestier, chceme tým po-
ukázať na génia ženy, bez ktorého by Cir-
kev ako matka nemohla prinášať žiadne
trvalé ovocie. Skrze zasvätenie a odovzda-
nie sa rehoľných sestier Ježišovi ako
svojmu ženíchovi, sa ich ženstvo nestráca,
ale stáva sa plodným mimoriadnym spô-

sobom. Ich mnohoraká služba
– oslavovanie Boha v modlitbe,
skutky milosrdenstva, šírenie
viery, starostlivosť o deti a mla-
dých, tichá adorácia – objíma
všetkých ľudí láskou Krista. Re-
hoľníčky sú univerzálnymi mat-

kami a sestrami. Ďakujeme Bohu za tieto
výnimočné ženy a ďakujeme Vám za to,
že nám prostredníctvom svojich modlitieb
a obiet umožňujete pomáhať im po celom
svete. 
Požehnané veľkonočné sviatky praje Vám
a Vašim rodinám Váš vďačný 

páter Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Milí priatelia!
Veľká noc je sviatkom znovuzrodenia,
sviatkom nového života. Preto je medzi
veľkonočným tajomstvom a materstvom
ženy hlboká spojitosť. Cirkev, ktorá vzišla
z utrpenia Spasiteľa, je povolaná byť na-
plno matkou. K tomu ale potrebuje vyža-
rovanie ženy. Bola to žena, Mária, ktorá
stála pod krížom a stala sa matkou všet-
kých ľudí. Boli to ženy, ktoré
prvé prišli ku Kristovmu hrobu,
uvideli Zmŕtvychvstalého a sta -
li sa tak apoštolkami apošto-
lov. Mariánsky rozmer Cirkvi
predchádza Petrovmu úradu.
K bytostnej podstate ženy
patrí odovzdávanie života – v zmysle te-
lesnom a tiež duchovnom. Žena dokáže
vnímať samú hÍbku vnútra druhého člo-
veka, vidí v živote to ozajstné a konkrétne,
myslí a cíti celistvo, žena dáva a odváži sa
na všetko. Byť útočiskom, chrániť, ucho-
vávať, opatrovať, podporovať vzrast, deliť
sa o život – to je prirodzené materinské
nastavenie ženského srdca a ženskej
duše. Preto povedal kardinál mučeník
Mindszenty: „Vždy, keď zbadám kríž ozdo-
bený kvetmi, vidím v ňom obraz života
ženy. Životom a povolaním ženy sú kríž aj
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„Bez génia ženy nemôže Cirkev
ako matka prinášať žiadne
trvalé ovocie.“
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Pomoc trpiacej Cirkvi

Do poriadku sveta vnášajú Služobnice Ducha
Svätého v Indonézii duchovnú vyváženosť.

„Máriina láska a láska
Cirkvi je konkrétna
láska! Konkrétnosť je
znakom materinskej
lásky žien, rehoľníc.
Konkrétna láska.“
pápež František, 16. máj 2015
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Sestry

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

dávajú sestry svedectvo lásky: starajú sa
o deti, ošetrujú chorých, učia ženy písať,
čítať a šiť – každý deň a bez akéhokoľvek
nároku na odmenu. Semienko tejto lásky
pomaly vzchádza. Aminata Diallo sa k se-
strám dostala ako podvýživené päťročné

dievčatko, nevážila vtedy ani deväť kíl.
Sestry sa jej ujali, vysvetlili jej matke zá-
sady správnej výživy, robili s Aminatou
rehabilitačné cvičenia a nácvik chôdze,
navštevovali ju aj jej matku doma. Dnes
má Aminata normálnu váhu a je zdravá.

Pravidelne a rada prichádza na
návštevu k sestrám, podobne ako
mnohé ďalšie matky s deťmi.
Osobný príklad vytvára a pestuje
dôveru. Pretože v týchto kraji-
nách smú sestry pracovať len
dobrovoľnícky, sú úplne odká-
zané na príspevky od iných a na
existenčnú pomoc. Dohromady je
sestier dvadsaťsedem. A my sme
im prisľúbili 20 000 eur – pre to čí-
ročíre bláznovstvo lásky. •

Misionárska činnosť je na verejnosti za-
kázaná. Domáce obyvateľstvo tu od čias
stredoveku vyznáva islamské nábožen-
stvo. Diecéza Nouakchott je „podľa ľud-
ských kritérií číročíre bláznovstvo“,
hovorí biskup Martin Happe. Ale aj tu vy-

Vydávať svedectvo vlastným príkladom je v islamských krajinách ako Mauretánia bytostnou súčasťou 
života rehoľných sestier.

Univerzálny charakter Cirkvi sa snáď ani nedá ilustrovať jasnejšie ako
týmto príkladom: Dve sestry z Nigérie, obe z rehole Misijných sestier
klarisiek od Najsvätejšej sviatosti, ktorá bola založená v Mexiku, odchá-
dzajú do Ruska, aby v diecéze Saratov pomáhali pri pastorácii a kate-
chéze biskupovi Clemensovi Pickelovi, ktorý pochádza z Nemecka. 

Bez nich to nejde

Bláznovstvo lásky

Anastesia Ndubuisi a Cornelia Enwe-
reuzo sa ale musia najskôr naučiť hovo-
riť po rusky. „Robia pokroky,“ tvrdí
biskup a spomína si, aké boli vydesené,

keď po prvý raz v živote uvideli hmlu a
sneh. Saratovská diecéza je svet sám o
sebe. Väčšina zo šesťdesiatjeden sestier
z rôznych kongregácií pochádza zo za-
hraničia, od Argentíny až po Filipíny.
Mnohé sestry sú z Poľska, niektoré aj z
Ruska, viaceré z nich ešte zažili pod-
zemnú Cirkev v čase komunistickej dik-
tatúry. „U mladých rus kých žien,“ hovorí
biskup Pickel, „nemá rozhodnutie pre
Krista nič spoločné s tradíciou v rodine.
Nič také tu predtým nebolo. Bolo to len
Božie volanie a otvorené srdce.“
„Sú nesmierne všestranné,“ s obdivom
hovorí o sestrách biskup Pickel. „Na sta-
rosti majú katechézu, pastoráciu detí
a mládeže, návštevy chorých, starostli-
vosť o starých ľudí a tiež službu v sakris-
tii. Hneď viem, či svätú omšu
pripravovala niektorá zo sestier. Treba

vyvinúť skutočne veľkú snahu, aby sme
sa čo i len priblížili ich oddanosti Kristovi
aj v malých nenápadných veciach.“ Bez
pomoci sestier zo zahraničia by jedna z
najväčších diecéz sveta nemohla fungo-
vať. Katolíkov je tu okolo 20 000 a tvoria
0,04 % zo 45 miliónov ľudí, ktorí žijú na
území diecézy. Kvôli nim aj kvôli mno-
hým iným kresťanom sa Anastesia a Cor-
nelia učia ruštinu. Nedokážu si však
pokryť ani svoje základné existenčné po-
treby, nie to ešte zaplatiť štúdium jazyka
(3 000 eur). 
„Existenčná pomoc sa nazýva existenč-
nou pomocou opodstatnene,“ hovorí bi-
skup Pickel. Ide totiž v konečnom
dôsledku aj o existenciu samotnej die-
cézy. Naša pomoc sestrám činí 35 000
eur. •

Praktická láska matky: príprava detí na budúcnosť.

Saratovský mikrokozmos: biskup Pickel
a sestry zo všetkých kútov sveta.

Sestra Jevgenia pri slávnostnom skladaní
sľubov v meste Marks.



V celom svete je Cirkev vystavená
útokom. Škandály poškodzujú jej
dôveryhodnosť. Všade ubúdajú
kňazi a rehoľníci, aj v Latinskej Ame-
rike. A práve v tomto ťažkom období
v meste Florida v Uruguaji,  najviac
anticirkevne naladenej krajine 
latinskoamerického kontinentu, 
vyžaruje svetlo do budúcnosti kláš-
tor Bosých karmelitánok.

Sestier je dvanásť, osem už zložilo doži-
votné sľuby, dve dočasné a dve sestry sú
v noviciáte. Všetky sú mladé a ďalšie
mladé ženy žiadajú o prijatie do kláštora.
Všetky majú svoj príbeh s Bohom, príbeh
o tom, ako ich povolal – jemne, ale zre-
teľne, neviditeľne, ale jasne, ticho, ale na-
liehavo. „Či nám nehorelo srdce, keď
sa s nami cestou rozprával?“ (porov.
Lk 24, 32) – slová emauzských učeníkov by
mohla vysloviť každá z nich. 
Sestra María mala šestnásť rokov, keď
v roku 2013 na púti pocítila vo svojom
srdci volanie. „Ty si mi dal všetko, Pane, aj

ja Ti chcem dať všetko,“ takto sa modlila,
nerozumejúc ešte celkom, čo od nej Boh
chce. Bola zasnúbená a milovala svojho
Fernanda. Potom stretla jednu karmeli-
tánku. Požičala si od nej knihu Príbeh
mojej duše od sv. Terézie z Lisieux a začí-
tala sa do nej. Božích znamení povolania
do rehole pribúdalo. „Stačí, prosím,“ po-
vedala raz pri modlitbe, „už nechcem
žiadne ďalšie znamenia.“
Chcela sa stať karmelitánkou, zároveň však
túžila byť aj lekárkou a matkou rodiny.
Spolu so svojím snúbencom sa modlila
novénu k svätému Jozefovi. O pár mesia-
cov neskôr otvorila svoje srdce istej kar-
melitánke. Tá ju bez toho, aby vedela
čokoľvek o novéne, ktorú sa María mod-
lila, prekvapila: „Tak teba nám teda po-
siela svätý Jozef! Tu v kláštore sme ho
prosili o nové povolanie.“ Maríine otázky
sa vtedy premenili na istotu. Zrušila za-
snúbenie. Fernando také niečo už tušil
a tiež si sám kládol mnohé otázky. Dnes je
seminaristom v Montevideu. María mala
devätnásť rokov, keď sa rozhodla defini-
tívne vstúpiť do kláštora. Kamarátky a ro-

dičia sa jej v tom snažili zabrániť a zúfalo
sa modlili, aby do rehole nevstúpila. 
Ale modlili sa aj sestry v kláštore. Jednej
noci María napísala láskyplný list rodičom,
ušla cez okna z domu a zaklopala na dvere
karmelu. Dnes hovorí: „Som šťastná-pre-
šťastná, že môžem byť Kristovou nevestou.“
Aj inej sestre, Maríi Belén, horelo srdce.
O čo viac sa angažovala vo farnosti, o to
viac rástla jej túžba úplne patriť Bohu.
Potom zomrel pri autonehode jej strýko,
ktorý bol kňazom. Uprostred žiaľu pocítila
otvorené Božie náručie. Aj ona čítala Prí-
beh mojej duše, a keď pred dvoma rokmi
spoznala karmel, vedela s istotou: „Toto je
môj domov, to sú moje dvere do neba.“
Pred dverami už stoja ďalšie mladé ženy.
Aj ony chcú všetko odovzdať. Ale chýbajú
priestory na ich prijatie do karmelu. V prí-
stavbe má pribudnúť päť nových izieb.
 Internetový obchod karmelitánok s vyší-
vanými i šitými výrobkami a s inými ruč-
nými prácami, ktorý sestry prevádzkujú,
však nedokáže pokryť stavebné náklady.
Ktovie, možno je to znamenie pre nás...
My sme im prisľúbili 70 000 eur. •

týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.

„Aj ja Ti chcem dať všetko“

Spoločenstvo rastie: tri karmelitánky
a ich „dorast“.

Šťastná Kristova
 nevesta: sestra María
v kláštornej záhrade.

Príchod „domov“: sestra María Belén
pri svojej obliečke.
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Vidieť núdzu vo favelách

Vidieť biedu ľudí, pomôcť im modlitbou aj
skutkom. Ako Mária dodávať ľuďom od -
vahu a ukazovať, že Ježiš na nikoho
nezabúda. Toto je program sestier domi-
nikánok Panny Márie Rannej hviezdy
v arcidiecéze Aracajú v Brazílii. Pred tromi
rokmi sem prišlo päť sestier, teraz ich je
osem. Navštevujú chudobné štvrte, tzv.
favely, ponúkajú polievku a pozývajú deti

a mladých k modlitbe ruženca a na vie-
roučné kurzy. Lebo k biedam tohto
regiónu, ktorý ovládajú rôzne sekty, patrí
aj nízka vzdelanosť a neznalosť viery.
Detská biblia od ACN tu veľmi dobre
 poslúži. Pre rozširujúcu sa pastoračnú
a evanjelizačnú prácu vyvstala teraz nalie-
havá potreba auta pre sestry. Na jeho
nákupe sa podieľame 6 900 eurami. •

„Nemajú vína.“ (Jn 2, 3)

Tá situácia v Káne bola nepríjemná. Mária to videla a šla za Ježišom.

Bašta modlitby v Bukavu

Práve takáto kontemplatívna odovzda-
nosť dokáže obrátiť svet. Tichá oddanosť
prítomná v kontemplatívnych reholiach
zaisťuje – slovami pátra Werenfrieda –
„duchovnú rovnováhu sveta“. O mod-
litby v týchto kláštoroch sa ACN opiera
od počiatku, najprv vo východnej Eu-
rópe, teraz už na každom kontinente
sveta. V Bukavu v Demokratickej repu-
blike Kongo sa denne modlia trapistky za

našu pápežskú nadáciu. V
Kláštore Panny Márie Božej
slávy ich je dvadsaťdva,
medzi nimi sú mnohé
mladé sestry. Žijú iba z
drobného chovu sliepok, záhrady so ze-
leninou a z Vašej veľ korysosti. Pre tento
rok sme im prisľúbili existenčnú pomoc
29 000 eur. Práve v tomto vojnou a hla-
dom poznačenom regióne platí to, čo

páter Werenfried povedal o všetkých
kontemplatívnych kláštoroch: Tieto
„bašty modlitby zviditeľňujú to sväté
a duchovné vo svete, ktorý stratil zmysel
pre veci posvätné“. •

„Hľa, služobnica Pána.“ (Lk 1, 38)

Mária počúvala anjela a odpovedala mu so všetkou jedno-
duchosťou, celkom odovzdaná do Božej vôle.

Priestor na dôverný rozhovor

Misijné sestry Najsvätejšieho Spasiteľa
v Černihive na Ukrajine ju berú veľmi
vážne. Chodievajú do ženskej väznice,
starajú sa o postihnutých, drogovo zá vis -
lých, alkoholikov a osamelé mladé
matky. A ohlasujú pritom radostnú
zvesť. Lebo v oblasti, ktorá bola komu-
nistami duchovne spustošená, sú nábo-
ženské povedomie a poznanie veľmi
slabé. Zato hlad po nich je veľký. Sestry
robia, čo káže evanjelium. Je ich však

málo. Vo farnostiach slúžia už deväť
rokov, na začiatku boli len tri. Teraz by
mali prísť ďalšie štyri sestry. „Ľudia nás
tu potrebujú,“ hovorí matka Teodora,
provinciálna predstavená misijných se-
stier na Ukrajine. Sestry však potrebujú
aj priestor na svoje dôverné rozhovory
s Bohom, v tichu chcú načúvať, čo im ho-
vorí. Budovu kláštora treba náležite
zväčšiť. S darom 25 000 eur chceme sta-
vať spolu s nimi. •

„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5)

Je to jediná zachovaná veta, ktorú Mária povedala nie Ježišovi alebo
anjelovi, ale ľuďom.

Koptské deti. 
Ich vlasť je v Egypte, tam chcú žiť.

Toľko radosti! Sestra María
Fernanda vo favelách.

Oáza pokoja: sestry trapistky
v kláštornej záhrade.

Selfie v trojici: mladé
 misijné sestry pri práci.

Sestry

Akýkoľvek príspevok, ktorý s láskou venujete, bude určený na podporu
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Vyslankyne Jeho lásky
„Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka“ (Mk 3, 35).
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Na nikoho sa tieto Ježišove slová nevzťa-
hujú tak dobre ako na rehoľné sestry. 
Voláme ich matky a ony nimi aj sú: 
matkami nespočetných sirôt a opuste-
ných detí, matkami umierajúcich a smú-
tiacich. 
Voláme ich sestry a ony nimi sú: sestrami
trpiacich, chorých, postihnutých, osame-
lých a starých. 
Utešujú, ošetrujú, učia, modlia sa. Ony
Božiu vôľu nielen hľadajú, ony ju konajú.
Nepýtajú sa na odmenu, vidia ju v očiach
svojich chránencov, sú to pre nich oči
Krista. Prinášajú životnú radosť a ne-
zištne darujú svoj život. Sú soľou, svet -
lom a kvasom medzi ľuďmi. Slúžia. Sú
Martou a Máriou na všetkých kontinen-
toch. Horia pre Krista ako vyslankyne
Jeho lásky. Sú tichým Božím potešením.
Hodné našej obety. •

Sestry

týchto alebo podobných projektov a umožní pastoračnú prácu ACN.
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Thomas 
Heine-Geldern
výkonný 
prezident ACN

Listy našich dobrodincov
Test našej viery
Ďakujem za Vaše konkrétne aktivity v po-
moci ľuďom, ktorí trpia vo vojne, pre nás
už takmer nepredstaviteľnej. Je povz -
budzujúce vidieť tieto konkrétne aktivity
naplňujúce podstatu kresťanských ideí
prichádzať z vnútra Cirkvi. Skutočne
umierajúci ľudia a naša reakcia je hmata-
teľný test našej viery a kresťan-stva,
preto ďakujem za Vaše aktivity a kon-
krétne svedectvo.

darca zo Slovenska

Príspevok, ktorý ide zo srdca 
Keď som čítala Váš časopis, behal mi
mráz po chrbte a bola som v hÍbke srdca
otrasená Vašimi správami o tom, čo sa
deje s našimi bratmi v Sýrii. Je pre mňa
nepredstaviteľné, čo prežili a čo aj naďa-
lej znášajú kvôli svojej viere a vernosti
Ježišovi. Tu je môj skromný príspevok

na Vašu veľkú misiu. Momentálne ne-
môžem dať viac, lebo moja dcéra a jej
muž sú už päť rokov nezamestnaní a
majú trojročnú dcéru a my im pomá-
hame.

darkyňa z Portugalska

Boh Vás všetkých žehnaj! 
Vďaka, že pomáhate našim kresťanským
bratom a sestrám v Sýrii. Priala by som
si, aby som tam mohla ísť a pomáhať.
Boh Vás všetkých žehnaj!

darkyňa z USA

Zasadenie sa za svet pokoja 
Želám všetko najlepšie tímu ľudí, ktorí
napriek tomu, čo denne počujú a vidia,
naďalej nachádzajú odvahu, aby sa zasa-
dili za svet pokoja. Srdečne blahoželám
k Vašej odhodlanosti a vytrvalosti!

darca z Belgicka

„Volám sa Samia Jriej. Narodila som sa 
a vyrastala v arabskej dedine Uzeir v sever-
nej časti Izraela. Pochádzam z kresťanskej
rodiny, ktorá je úzko spätá s Cirkvou. Bola
to moja mama, ktorá ma naučila modliť sa.
Ona ma tiež ako prvá učila láske k Ježišovi.
V roku 2000 som vstúpila do Kongregácie
sestier Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie.
Spomínam si na otcove slová, keď som mu
oznámila rozhodnutie stať sa rehoľnou ses-
trou. Povedal: ‚Ako veľmi ma Boh požeh-
nal. Môžem mu obetovať svoje dieťa, svoje
vlastné telo a krv. Aký veľký dar od Boha‘. Jeho slová boli plné viery a stále ich počujem
vo svojom srdci. Dnes žijem v sýrskom meste Homs, v meste, ktoré zničila osem rokov
trvajúca vojna. Vojna je dôvod, pre ktorý mnoho rodín stratilo nádej a aj moje povolanie
podrobila ťažkej skúške. Napriek spustošeniu, ktoré nás v meste obklopuje, môžeme
mnoho vecí vybudovať znova. Som riaditeľkou Le Seneve, školy pre mentálne hendike-
pované deti. Tiež učím mladých, ako žiť život kresťana v Cirkvi. Snažím sa dať im opäť
pocítiť, že Boh je prítomný v ich životoch a že s Bohom a modlitbou dokážeme kráčať aj
v týchto ťažkých časoch. Ďakujeme nadácii ACN za všetku pomoc a podporu.“

Požehnanie pre Sýriu

Milí priatelia,
moja žena a ja si uchovávame z detstva
mnohé milé spomienky na hlboko ve-
riace rehoľné sestry plné odhodlania.
Za našich čias sa im preukazoval rešpekt
a oslovovali sme ich „matka“. Dávali nám
pocit bezpečia a láskavej starostlivosti.
Vo svojom živote som poznal mimo-
riadne odvážne a iniciatívne sestry, ktoré
počas nacistickej éry schovávali prena-
sledovaných židovských spoluobčanov.
Poznal som aj ďalšie, v nedávnej minu-
losti, ktoré priniesli myšlienku hospicov
ako kresťanskej protiváhy eutanázie. 
Vďaka svojmu pôsobeniu v ACN som
mal a stále mám tú česť stretnúť
hrdinské sestry v tých najvzdialenejších
kútoch sveta, či už v nekonečnom prie-
store Sibíri, v občianskej vojne v Sýrii a
Iraku alebo v chudobných štvrtiach v
Egypte a Indii.
Stále nás prekvapujú svojou činorodou
energiou a radosťou zo života, ktorými
svedčia o skutočnej kresťanskej láske
k blížnemu a neustále prítomnej Božej
milosti. Ich okolie tak môže zakúsiť, akú
Cirkev si želá Ježiš. 
Ďakujme spoločne za tieto zasvätené
ženy, za ich často prehliadaný život
služby. Modlime sa za ne a podporujme
ich tam, kde potrebujú našu pomoc, aby
aj naďalej žili svoju charizmu pre dobro
nás všetkých.

Váš vďačný

Číslo účtu v tvare IBAN:
SK09 0900 0000 0051 2133 9396
E-mail: info@acn-slovensko.org
Web: www. acn-slovensko.org
Tel.: +421 948 192 091

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

Časopis je k dispozícii bezplatne.

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

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.
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