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DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Ženy a deti sú najčastejšími
obeťami obchodovania s ľuďmi
EDITORIÁL

Pápež František otvoril synodu o synodalite. Pre bežného veriaceho to
znie ako niečo veľmi vzdialené. „To
bude nejaká akcia vo Vatikáne pre
kardinálov a biskupov,“ poviete si.
No nie je to celkom tak. Táto synoda chce byť o tom, aby každý veriaci, farník, ale i hľadajúci objavil
svoje miesto v spoločenstve Cirkvi
a aktívne sa podieľal na jej živote.
A aby to nebolo iba o diskusii na
akademickej úrovni, Svätý Otec
pozýva zapojiť sa do synody nás
všetkých.
Nás Slovákov na to istým spôsobom vyzval už počas septembrovej
apoštolskej cesty, keď nám povedal,
aby sme boli kresťanmi, ktorí nie
sú vlažní, ale svojím životom vedia
ukázať krásu evanjelia. Dal nám
aj niekoľko osobných príkladov.
Keď sa stretol s núdznymi v centre
Betlehem, svojou prítomnosťou im
dodal nádej. A na tom istom mieste
sa stretol i s rodinami s postihnutými deťmi, ktorým zasa svojím
záujmom odovzdal pochopenie
v ťažkej situácii. Jednou z prítomných rodín boli aj Turčekovci, ktorí
prijali postihnutie svojej dcéry ako
Božiu výzvu (s. 16 – 17).
Otcovským úsmevom pápež
František povzbudil i budúcich
pastierov študujúcich v košickom
seminári (s. 18 – 19). A mladým na
Štadióne Lokomotíva hovoril, aby
nezabudli na korene, teda na svojich rodičov a starých rodičov. Nie
v tom zmysle, že s nimi budú iba
v pravidelnom kontakte, ale že ich
budú mať v úcte a nebudú sa hanbiť
spýtať sa ich na radu. Aj takto sa
dajú vitalizovať medzigeneračné
vzťahy (s. 8 – 9) a vlastne napĺňať
to, k čomu nás chce pozvať aj práve otvorená synoda – aby sme sa
svojou troškou podieľali na kráse
spoločenstva Cirkvi.

JÁN LAUKO

›

Až 72 percent odhalených
obetí obchodovania s ľuďmi
sú ženy a dievčatá a až jednu
tretinu obetí obchodovania
s ľuďmi tvoria práve deti. Pomoc
obetiam na Slovensku podáva
Slovenská katolícka charita
(SKCH), pomáhať však môže
i verejnosť. Dlhodobo na to
upozorňuje aj pápež František.
„Predtým som bola veselé dievča,
mala som plány, predstavy o živote.
Túžila som po rodine, manželovi,
deťoch. Teraz neviem, bojím sa, neverím chlapom. Svoju minulosť som
odovzdala do Božích rúk a snažím sa
k tomu nevracať. Modlím sa aj k svojej patrónke. Snažím sa odpustiť, no
nie je to ľahké,“ hovorí jedna z obetí

obchodovania, ktorej Charita pomohla. V programe na pomoc obetiam sa
SKCH angažuje od roku 2008. „Medzi
odhalené obete patria väčšinou tie,
ktorým sa podarí ujsť alebo ktoré sú
zadržané pre priestupky a zločiny,
ktoré páchajú pod nátlakom svojich
vykorisťovateľov,“ hovorí Jana Urbanová z projektu SKCH a dodáva, že „je
preto dôležité vzdelávať pracovníkov
v profesiách, ktoré prichádzajú do
kontaktu s najzraniteľnejšími skupinami, ale aj samotné ženy a potenciálne obete, ktorým riziko zneužitia
hrozí najviac“.
Úlohou nás všetkých v prevencii je
nulová tolerancia voči násiliu páchanom na ženách a deťoch a podpora
rovnosti príležitostí na trhu práce pre
ženy vrátane matiek.

Kostolník vytvoril mozaiku sv. Františka

Ak však už niekto trpí vo vykorisťujúcom či násilnom vzťahu, záleží
aj na nás, či zasiahneme. „Každej záchrane môže predchádzať aktivita
niekoho z nás, ktorí keď vidíme nespravodlivosť, máme odvahu ozvať
sa,“ hovorí charitná pracovníčka,
ktorá bola svedkom už niekoľkých
hlásení, keď podozrenie vychádzalo
zo strany rodiny či známych, a nejedno sa potvrdilo.
Ak máte podozrenie aj vy alebo
potrebujete pomoc, získate ju na
bezplatnej národnej linke pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi 0800
800 818.
V boji proti obchodovaniu s ľuďmi
sme všetci spoločne. Viac informácií
nájdete na www.obchodsludmi.sk.
MONIKA ČOPÍKOVÁ

Pozývame vás,
pridajte sa
Celoslovenská kampaň Sviečka za
nenarodené deti z dielne Fóra života
prichádza do kostolov a na cintoríny
i tento rok. Spojme sa v myšlienke na
deti, ktoré sa nemohli narodiť, a zapáľme sviecu ako spomienku na ne.
Môžeme tak urobiť 2. novembra v oknách našich domovov, na cintorínoch
alebo pri pamätníkoch nenarodeným.
Kúpou plastovej, sklenenej alebo virtuálnej sviečky podporíte činnosť Fóra života. Viac na stránke sviecka.forumzivota.sk.
ANDREA ŽIAKOVÁ

Kostolník – maliar Eduard Jasynsky s rodinou pri mozaike, ktorú vytvoril pre
kláštor minoritov v Bratislave-Karlovej Vsi. Snímka: Peter Pikulík, OFMConv

Sviatok svätého Františka z Assisi
oslávili v bratislavskej Karlovej Vsi
4. októbra osobitným spôsobom. Do
miestnej farnosti svätého Michala, archanjela, totiž patrí aj Kostol sv. Františka Assiského. Duchovnú správu vo
farnosti vykonávajú bratia minoriti.
Medzi veriacich v Karlovej Vsi v deň
sviatku zavítal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Na úvod svätej omše vyzdvihol osobnosť svätého Františka ako veľký dar. Po 800

rokoch môžeme stále vidieť jeho nasledovníkov. Po skončení liturgie kustód slovenskej minoritskej kustódie
Lucián Mária Bogucki pozval biskupa
Haľka, aby požehnal mozaiku svätého Františka z Assisi, ktorá je inštalovaná na stene kláštora minoritov
na rovnomennom námestí v Karlovej Vsi. Mozaika je originálnym dielom, ktoré vytvoril kostolník – maliar z Kostola sv. Františka Assiského
Eduard Jasynsky.
–TK KBS–

NABUDÚCE
MISIJNÁ PRÍLOHA

V Katolickych no- október 2021
vinách 42/2021
nájdete špeciálnu osemstranovú Misijnú prílohu, ktorá bude
tematicky prioritne zameraná
na africkú Keňu. Čakajú vás podnetné články, ale aj misijný kvíz
o päť zaujímavých misijných cien.
Misijný mesiac
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„Povolanie na misie
nie je len záležitosťou minulosti
alebo romantickou spomienkou
na dávne časy.
Ježiš aj dnes potrebuje srdcia
schopné prežívať povolanie ako
skutočný príbeh lásky, ktorý ich
posiela na periférie sveta, aby
sa tam stali poslami a nástrojmi
súcitu. A toto povolanie adresuje
Pán všetkým, hoci nie rovnakým
spôsobom.
Myslime na to, že existujú
periférie aj v našej blízkosti,
v centre miest, alebo v našej
rodine.
Univerzálna otvorenosť
lásky nemá geografický, ale
existenciálny rozmer. Vždy, no
zvlášť v týchto časoch pandémie,
je dôležité zlepšovať sa v dennej
schopnosti rozširovať svoj
okruh a ísť aj za tými, ktorých
spontánne nepovažujeme
za súčasť vlastného okruhu
záujmov, hoci sú blízko nás.
Žiť pre misiu znamená
odvážiť sa zmýšľať rovnako ako
Ježiš Kristus a byť spolu s ním
presvedčený, že tí okolo mňa sú
moji bratia a sestry. Nech sa jeho
súcitná láska dotkne aj našich
sŕdc a spraví z nás všetkých
misijných učeníkov.“

Z POSOLSTVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
NA SVETOVÝ DEŇ MISIÍ 2021

Na Misijnú nedeľu, ktorú slávime
tento rok 24. októbra, pozývajú
Pápežské misijné diela na Slovensku
do východoafrickej Kene, krajiny
s rozmanitou kultúrou i prírodou.
Snímka: missio.at

–RED–

