brožúrka

24. marec 2016

deň modlitieb a pôstu
za mučeníkov misií

Žiť pre iných
do krajnosti

Milí spolubratia,
aj v tomto roku pokračujeme v predsavzatí pripomínať si pamiatku Dňa
modlitieb a pôstu za mučeníkov misií. Dôvod slávenia tohto dňa je pre
Cirkev dôležitý. Spomíname si na misionárov, ktorí žili evanjelium v ťažkých
podmienkach a ochotní „žiť pre iných až do krajnosti“ priniesli najvyššiu obetu. Cirkev si od samého počiatku cenila svedectvo mučeníkov a pokladala ho
za najvyššiu formu svedectva o láske ku Kristovi, ktoré má schopnosť pritiahnuť mnohých k Nemu svojím príkladom. Ako hovorí Tertulián známym výrokom, ktorý platí aj dnes: „Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov.“
Pre dôstojné pripomenutie si tohto dňa sme pripravili pre všetky farnosti
a spoločenstvá na Slovensku súbor materiálov, ktoré sa skladajú z Brožúrky
ku Dňu mučeníkov misií, ktorú držíte v rukách a niekoľkých príloh k dispozícii na našej webovej stránke www.misijnediela.sk. V Brožúrke nájdete texty využiteľné na modlitbové stretnutia v spoločenstvách a informácie o „mučeníkoch“ misionároch, ktorí boli násilne usmrtení v minulom roku.
Medzi prílohami nájdete obrazovú informáciu s dôležitými medzníkmi
v živote blahoslaveného arcibiskupa San Salvadora Oscara Romera, prezentáciu a krátke video, ktoré životný príbeh tohto muža Cirkvi a jeho svedectva
lásky k chudobným opisujú detailnejšie.
Tohto roku vychádza spomienka na mučeníkov misií – 24. marca na Zelený štvrtok. Z tohto dôvodu navrhujeme pripomenúť si Deň mučeníkov misií
už v stredu večernou svätou omšou, slávením Krížovej cesty na Veľký Piatok,
alebo inou aktivitou v ktorýkoľvek deň v blízkosti tejto spomienky.

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ Pápežských misijných diel

Záber z utečeneckého tábora v údolí Bekaa v Libanone.
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Pútnik na pútnickom mieste sv. Šarbela v Libanone.

Deň modlitieb a pôstu
za mučeníkov misií
Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií je spomienka na misionárov, ktorí boli násilne usmrtení
počas ich misijnej služby. „Pamätať
na týchto našich bratov a sestry biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov – ktorí násilne zomreli
pri výkone svojej misijnej služby,
a modliť sa za nich, je pre celú Cirkev
povinnosťou vďačnosti a pre každé-
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ho z nás podnetom k tomu, aby sme
stále odvážnejšie svedčili o svojej
viere a nádeji v Toho, ktorý na kríži
navždy premohol svojou láskou moc
nenávisti a násilia.“ (Benedikt XVI.)
Prečo práve 24. marca?
24. marec je deň, kedy bol pred
26 rokmi zavraždený Mons. Oscar
Arnulfo Romero, arcibiskup v San

Salvadore. K tejto udalosti došlo
počas slávenia sv. omše. Mons. Romero bol zastrelený za jeho obranu
chudobných a utláčaných a odvážnu
kritiku mocných v krajine. Arcibiskup Romero nebol človekom, ktorý
by násilnú smrť vyhľadával, ale prijal
ju a pred svojím osudom neutekal.
Nezatváral oči pred skutočnosťou,
ktorá ho obklopovala a často hovoril
o témach, ako sú chudoba, sociálna
nespravodlivosť, atentáty a násilie,
ktoré boli dennou realitou v San Salvadore i v celej Južnej Amerike. „Nebojujem proti vláde. Ľud bojuje proti
vláde a ja stojím pri svojom ľude“ hovorieval. Cirkev tak priviedol k tým,
ktorí ju potrebovali najviac, a ktorí
bojovali za oslobodenie od útlaku
a zneužívania. 23.mája 2015 bol pápežom Františkom blahoslavený.

Za každým misionárom, ktorý
bol prenasledovaný, mučený alebo
zabitý, sa skrýva utrpenie jeho rodín
a komunít. Prežívajú neistotu každého všedného dňa, znášajú vyhrážanie
a strach. Mnohí laici, ktorí nemajú
moc zmobilizovať davy alebo média
a ktorých ochrana je často zverená
len hlasu misionárov sa často stávajú
obeťami týchto ťažkostí. Každodenné mučeníctvo mnohých kresťanov,
kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a katechétov nám môže pomôcť pochopiť situáciu v rôznych častiach sveta
z perspektívy ľudí, ktorí boli ochotní
obetovať sa pre druhých a vyzvať nás
k tomu, aby sme neboli len pasívnymi divákmi týchto udalostí, ale zapojili sa do pomoci misionárom, ale
aj miestnym ľuďom, ktorí bojujú za
vytvorenie spravodlivého sveta.

Prečo deň na pamiatku misionárov mučeníkov?
Láska umučených misionárov
k evanjeliovým hodnotám ako sú
spravodlivosť, mier, sloboda a solidarita nás privádza k tomu, aby sme
sa opäť zamysleli nad svojím životom, nad svojím kresťanstvom, nad
dôslednosťou svojich rozhodnutí.
Misionárky a misionári, ktorí boli
ochotní žiť a slúžiť až do krajnosti
nás povzbudzujú k tomu, aby sme
evanjelium žili opravdivo a dôsledne
a vydávali tak svedectvo v prostredí,
v ktorom žijeme a pracujeme.

Prečo deň modlitieb a pôstu?
V kresťanskej tradícii sú modlitba a pôst skutky lásky a zdieľania s Bohom a s Cirkvou. Prežívať
ich práve pri príležitosti tohto dňa
znamená prosiť Boha, aby pomáhal
všetkým misionárom a kresťanským
komunitám, ktoré aj dnes žijú v prostredí diskriminácie a prenasledovania.
Zároveň týmito úkonmi vyjadrujeme našu úctu zástupu umučených misionárov ako aj tým, ktorí
musia v prostredí misií čeliť útlaku
a násiliu v dnešných dňoch.
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Ako osláviť Deň
modlitieb a pôstu
za mučeníkov misií?
K sláveniu tohto dňa pozývame všetky farnosti, rehoľné komunity, spoločenstvá mládeže a všetkých kresťanov, ktorí chcú
vyjadriť podporu všetkým misionárom, misionárkam a kresťanským spoločenstvám, ktoré žijú v prostrediach diskriminácie
a prenasledovania.
Tento rok si spomeňme zvlášť na blízkovýchodných kresťanov, ktorí sú z dôvodov prebiehajúcich nepokojov a prenasledovania zo strany teroristickej organizácie Islamský štát vyhnaní
zo svojich domovov; ako aj na misionárov – zasvätených i laikov,
ktorí zomreli v snahe pomáhať im.

•
•
•
•

•
•

•
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Možnosti, ako sa 24. marca k tejto spomienke pripojiť:
Obetovať svoje modlitby a pôst na tento úmysel;
V rodinách a v spoločenstvách sa usilovať o zmierenie
Navštíviť chorých v nemocniciach, v domovoch pre seniorov, opustených ľudí;
Zorganizovať a zúčastniť sa spoločnej modlitby za misionárov mučeníkov v kruhu rodiny alebo v spoločenstve.
Pred modlitbou si prečítať na zamyslenie niektoré z osudov misionárov - mučeníkov (str. 12);
Pomodliť sa Krížovú cestu k tejto príležitosti (str. 14);
Poslať peniaze ušetrené pôstom ako dar napr.
Pápežským misijným dielam
(IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602) alebo iným
organizáciám, ktoré podporujú úsilie misionárov vo svete
alebo bojujú za spravodlivejšie podmienky vo svete;
Upozorniť na situáciu mučeníkov misií na sociálnych
sieťach a vo svojom okolí.

Sv. omša pri hrobe sv. Šarbela v Libanone.
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Zoznam pastoračných
pracovníkov v misiách násilne
usmrtených v roku 2015
Počet pastoračných pracovníkov
v misiách, ktorí boli v roku 2015 zabití
pri šírení viery sa zastavil na čísle 22.
Sú to tí pracovníci pri šírení evanjelia, na ktorých si zvlášť spomíname
v Deň modlitieb a pôstu ako spomienky na mučeníkov v misiách. Boli
to 13 kňazi, 4 rehoľníci, 5 laici. Podľa
kontinentálnej príslušnosti: v Amerike to boli ôsmi (7 kňazov, 1 rehoľná
sestra), v Afrike piati (3 kňazi, 1 sestra
a 1 laička), v Ázii siedmi (1 kňaz, 2 sestry, 4 laici) a v Európe dvaja kňazi.
Tieto čísla sú len špičkou ľadovca prenasledovania kresťanov, ktoré
v súčasnosti nadobudlo globálne rozmery. V krajinách, kde je náboženstvo
riadené štátom, je ťažké až hrdinské
byť kresťanmi, ktorí sú často cieľom
útokov, atentátov a masakier.
Podobne ako v posledných rokoch, väčšina pastoračných pracovníkov bola zabitá v dôsledku pokusov
o lúpeže, alebo krádeže, spáchané
s divokosťou, v súvislostiach ktoré
oznamujú morálny úpadok, chudobu, ekonomické a kultúrne násilie
ako pravidlo správania sa, nedostatok úcty k životu. V týchto situáciách,
rovnako vo všetkých zemepisných
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šírkach, zabití kňazi, rehoľníčky a laici, žili v bežnom dennom vydávaní
svedectva: vysluhovanie sviatostí,
pomoc chudobným a marginalizovaných, v starostlivosti o siroty a drogovo závislých, pracujúcich na rozvojových projektoch alebo jednoducho
majúcich otvorené dvere svojho domova iným. A niektorí boli zavraždení
práve tými ľuďmi, ktorým pomáhali.
Obavy budia ďalej osudy iných
pastoračných pracovníkov unesených, alebo zmiznutých bez stopy,
o ktorých nezostali žiadne správy,
ako napr. osud troch konžských kňazoch augustiniánov Nanebovzatia
Panny Márie, unesených v Demokratickej republike Kongo v októbri
2012, alebo osud talianskeho jezuitu
pátra Paola Dall‘Oglio, unieseného
v roku 2013 pôsobiaceho v Sýrii, na
ktorého už vyše dvoch rokov márne
čakajú jeho najbližší.
Tento prehľad za rok 2015, bezpochyby neúplny, sa netýka iba misionárov ad gentes v striktnom slova
zmysle, ale registruje vo všeobecnosti všetkých pastoračných pracovníkov usmrtených násilnym spôsobom. Úmyselne sa tu používa termín

2015
“mučeníci”, iba v jeho etymologickom význame “svedkovia” (martyr=svedok), aby sa vyhlo pripisovaniu
neodôvodnených zásluh niektorému
z nich, a to niekedy aj pre nedostatočnosť správ, ktoré sa podarilo zozbierať o ich živote a okolnostiach smrti.
Presnými informáciami o tomto prenasledovaní, si PMD kladú za
cieľ zviditeľňovať tieto ľudské drámy,
aby sa prebudilo svedomie a snaha
všetkých ľudí dobrej vôle budovať
spravodlivejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.
Noví blahorečení a kauzy blahorečenia „mučeníkov” misií
Pripomíname, že v minulom
roku boli otvorené viaceré kauzy blahorečenia z počtu týchto mučeníkov
a niektorí znich boli aj vyhlásení za
blahoslavených.
V Argentíne bola zahájená kauza
blahorečenia biskupa Enrique Angelelliho zavraždeného v roku 1976
predstaviteľmi vojenskej diktatúry,
ktorí boli odsúdení až po 38 rokoch
od spáchania tohto zločinu.
Ďalej v Rwande sa začala kauza blahorečenia manželského páru
mučeníkov, Cypriena a Daphrose Rugamba, ktorá bola zahájená v Kigali.
Počas genocídy dňa 7. apríla 1994
otvorili dvere svojho domova pre sto
osirelých a opustených detí, ktoré
nechceli opustiť. Vydali sa do rúk katov pre mier a boli zabití počas noci,

ktorú celú strávili v modlitbe.
23. mája minulého roku v San
Salvadore, bol blahorečený arcibiskup Oscar Arnulfo Romero, zabitý
„z nenávisti k viere“ 24. marca 1980.
„Mons. Romero bol zavraždený, pretože miloval chudobných podľa vzoru svojho učiteľa Ježiša z Nazareta.
Prepožičal im svoj hlas proroka a zasvätil im svoj život. Zriekol sa pohodlného života a neopustil svoje stádo
a neušiel ako to robia nájomníci“ bolo
napísané v správe pre blahorečenie
Biskupskej konferencie El Salvadoru.
„Mučeníci viery a lásky, svedkovia nádeje“, tak boli definovaní traja
umučení misionári v Peru, dvaja
poľskí františkáni Tomaszek Miguel
a Zbigniew Strzałkowski, a jeden Talian diecézny kňaz Alessandro Dorda, blahorečení v Chimbote, v Peru,
5. decembra 2015. Boli zabití v roku
1991 príslušníkmi teroristickej organizácie Svetlý chodník, pre obranu
hodnôt evanjelia a pre prácu s chudobnými.
Aj v Južnej Afrike bol 13. septembra 2015 povýšený k úcte oltára prvý
blahoslavený mučeník laik Benedikt
Daswa, manžel a otec, učiteľ a vášnivý dobrovoľník, katechéta. Jeho
veľká mravná odvaha a jeho vášeň
pre pravdu ho viedli k tomu, aby sa
postavil proti poverám a praxi čarodejníctva, a toto odvážne svedectvo
viery ho stálo mučenícku smrť, ktorá
sa udiala v roku 1990.
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Zoznam násilne usmrtených
mučeníkov misií
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inštitút /
diecéza

dátum a miesto
úmrtia

meno a priezvisko

národnosť

1.

Don Jean-Paul Kakule Kyalembera

R. D. Kongo

Diecézny
kňaz

25. 2. – Mweso
(R.D. Kongo)

2.

Don Adolfo
Enríquez

Španielsko

Diecézny
kňaz

10. 3. - Celanova
(Španielsko)

3.

Don Fernando
Meza Luna

Kolumbia

Diecézny
kňaz

21. 3. – Sincelejo
(Kolumbia)
18. 4. – Chettuthode (India)

4.

Sestra Jose Mariya

India

Kongregácia
Sacro Cuore
(SH)

5.

Safouh Al-Mosleh

Sýria

Pracovník
Charity

7. 4. – Aleppo
(Sýria)

6.

Páter František
Javier Gutiérrez
Díaz

Mexiko

Robotníci
Kráľovstva
Krista

7. 4. (?) - Salvatierra (Mexiko)

7.

Anwar Samaan

Sýria

Saleziánsky
animátor

10. 4. – Aleppo
(Sýria)

8.

Misho Samaan

Sýria

Saleziánsky
animátor

10. 4. – Aleppo
(Sýria)

9.

Sestra Štefania
Tiefenbacher

Rakúsko

Misionári
Najdrahšej
Krvi CPS

19-20. 4. - Ixopo
(Južná Africa)

10.

Don Goodwill
Onyeka

Nigéria

Diecézny kňaz

1. 6. – Ondo
(Nigéria)

11.

Don Antonio Alves
de Almeida

Brazília

Diecézny kňaz

10. 6. - Boca do
Rio (Brazília)
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inštitút /
diecéza

dátum a miesto
úmrtia

meno a priezvisko

národnosť

12.

don Luis Alfonso
León Pereira

Kolumbia

Diecézny kňaz

15. 7. - Monterìa
(Kolumbia)

13.

Don Carlos
Martinez Perez

Španielsko

Salezián

16. 7. – Siviglia
(Španielsko)

Venezuela

Františkán
(OFM)

20. 7. - Bolivar
(Venezuela)

Venezuela

Františkánky
di Siessen

24. 7. – Guaratinguetá (Brazília)

Claretín

15. 8. – Nekede
(Nigéria)

14. Fr. Alex Pinto
15.

Sestra Irma Odete
Františka

16. P. Dennis Osuagwu Nigéria
17.

Don Luis Jesus
Cortez

Argentína

Diecézny kňaz

29. 8. – Alta Gracia (Argentína)

18.

Sestra Amala
Valummel

India

Karmelitánka
(CMC)

17. 9. – Palai
(India)

19.

Cesare Tavella

Taliansko

Spolupracovník

28. 9. – Dacca
(Bangladeš)

Diecézny kňaz

29. 9. - Tanjay
(Filipíny)

Mexiko

Diecézny kňaz

13. 11. - Cuyoaco
(Mexiko)

Taliansko

Dobrovoľníčka

28. 11. – Mijomboni (Keňa)

20. D.Antonio Magalso Filipíny
21.

D.Erasto Pliego de
Jesus

22. Rita Fossaceca
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Sr. Magda od Malých sestier
z Nazareta pomáha ľudom
v utečenckom tábore
v Dbayeh v Libanone.

Z osudov kresťanských
mučeníkov misií
12
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Starší kňaz Don Luis Alfonso Leon Pereira, bol zabitý v sakristii, počs
prípravy na svätú večernú svätú omšu 15. júla 2015 vo farnosti Panny Márie
Matky Cirkvi, v Barrio Sucre, vo štvrti mesta Montería (Kolumbia). Istý bezdomovec, ktorý prišiel do farnosti s úmyslom kradnúť bol odhalený týmto kňazom, ktorého napadol rozbitou fľašou, udrel ho do tváre a potom smrteľne
zranil do krku. Otec Luis Alfonso Leon Pereira prišiel do Montería v roku 1968,
po tom, čo bol vysvätený na kňaza v Charale, v severovýchodnej kolumbijskej
oblasti Santander, v jeho rodnej krajine.
V súčasnej dobe bol farárom farnosti svätého Antona Paduánskeho, ale
v posledných dňoch zastupoval aj v Barrio Sucre, kde bol zavraždený.

Karmelitánka, sestra Amalia Valummel, CMC, 69 ročná. Našli ju jej spolusestry mŕtvu vo svojej cele v kláštore v Palai, v štáte Kerala, v južnej Indii.
Hľadali ju ráno 17. septembra 2015, potom, čo sa neobjavila na svätej omši.
Sestra mala niekoľko rán po úderoch na hlave, preto jestvuje podozrenie, že
bola zabitá pri pokuse o lúpež. Z blízkej miestnosti vedľa sestry Amaly chýbalo asi 500 rupií. Mníška pochádzala z Ramapuram blízko Palai, a už niekoľko
rokov bola nemocná.

Talianka, lekárka, Rita Fossaceca, 51 rokov, rádiológička z Veľkej nemicnici v talianskej Novare. Bola zabitá 28. novembra 2015, a iní traja jej krajania
boli ranení v Mijomboni, malej dedinke neďaleko Malindi, kde bola v službách
medzinárodnej humanitárnej organizácie. Rita bola zabitá, ako sa snažila brániť jednu matku počas pokusu o lúpež, ktorá sa udiala v ich dome. Mali sa práve vrátiť do Talianska po dvoch týždňoch strávených v sirotinci, ktorý chceli
otvoriť pre opustené a choré deti a pre deti potrebujúce starostlivosť a citovú
blízkosť. Ako pripomenul Novarský biskup, Mons. Franco Giulio Brambilla
počas pohrebu, “sirotinec bol zmyslom celého jej života. Bol jej vášňou, hovorila o ňom s kolegami, zhromažďovala zdroje, pozývala ostatných, aby priložili
ruku k dielu a spolupracovali s ňou a trávili dovolenku alternatívnym spôsobom… Mnohí z našich misionárov, kňazov i laikov, ktorí tam išli už sa nechceli
vrátiť. Rita bola veľkorysý a priezračný človek, ktorý sa nenechal tak ľahko odradiť od možnosti niekomu pomôcť. Pomoc táto lekárka poskytovala nielen
v Afrike, ale aj vo svojom rodisku, a všade tam, kde sa nachádzala. Nakazila
všetkých svojou vrodenou túžbou pomáhať, a konať dobro.“
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Krížová cesta blahoslavených
Úvod
Znovu sa vydávame po Ježišových stopách na Kalváriu. Chceme sa inšpirovať slovami Svätého Písma a pripomenúť si všetkých tých, ktorí položili svoj
život pri ohlasovaní radostnej zvesti vo svete. Je preto našou úlohou, aby sme
si spomenuli na týchto našich priateľov, svedkov viery.
Na tejto krížovej ceste nasledujme spolu s Pannou Máriou Ježiša Krista,
prvého misionára, ktorý na seba vzal bolesť celého sveta.
I. Zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Marka (15, 12-15)
Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým
väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša.
Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Dnes, v dobe poznačenej násilím je považované za „normálne“ oplácať
jedno násilie iným, často ešte horším násilím. Nechýbajú takí, ktorí v záujme
zachovania svojej moci, živia pocity strachu a nedôvery v masách, vytvárajú konflikty, nenávisť, pomstu, skresľujú pravdivé informácie, ľudské práva
a spravodlivosť. Násilie plodí nové násilie, v špirále, ktorá vedie k smrti na to
dopláca stále viac nevinných. Taký je postoj Piláta a zaslepeného davu podnecovaného nepriateľmi Ježiša, obetného Baránka odsúdeného na smrť kríža.

Dnes… Vo svete sa už dlho diskutuje o zrušení trestu smrti, no napriek
tomu je vo svete stále rozšírený a ospravedlňovaný z dôvodov ako je boj proti
trestnej činnosti, terorizmu alebo ako trest za rúhanie… Je to logika pomsty,
veľmi odlišná od logiky milosrdenstva, ktorú nám zanechal Ježiš. Na začiatku
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roka 2015 bol počet vykonania trestov smrti ročne vo svete oficiálne medzi
4.000 až 5.000 ľudí, ale v krajinách, kde sú tieto údaje štátnym tajomstvom,
ako je Čína a Severná Kórea je ich ešte viac.
Modlíme sa.
Pane Ježišu, bol si odsúdený veľradou a Pilátom, a tým si vzal na seba
všetky obvinenia a ťarchu nespravodlivosti, vykonanej na nevinných v každom čase a na každom mieste. Zmiluj sa nad nami, pomôž nám napriek všetkému zostávať ľuďmi a otvárať svoje srdcia skutočnému zmyslu pre spravodlivosť a dobro každého človeka.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
II. Zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Marka (15, 16-20)
Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú
kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju
a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave,
pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho
z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
Mašinéria výsmechu a urážok sa dáva do pohybu: nástroje umučenia,
príkazy, zbrane, vojaci… nič nechýba. Všetko je zamerané na jediné: na Ježiša, krehkého a opusteného. Je to vždy situácia slabosti, chudoby a krehkosti,
ktorá láka bezohľadných násilníkov zobrať nástroje smrti a vyvŕšiť sa na bezbrannosti nevinného. Tieto kríže nikdy nechýbajú v živote ľudí, ktorí ich nesú
na pleciach pre sebectvo a podlosť iných.
Dnes… Dnešné konflikty sú rozšírené po celom svete, od Afriky po Stredný východ, ale aj ďalej. Svätý Otec František hovorí, že sme svedkami „tretej
svetovej vojny rozosiatej na mnohých bojiskách sveta“. Je stále jasnejšie, že je
to trh so zbraňami, ktorým sa ešte viac obohacujú bohatí a mocní tohto sveta.
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Rozduchávajú stále väčšie napätie a globálne ohrozenia, a dávajú tak do pohybu mašinériu, ktorá ako sa zdá, sa už nedá zastaviť.
Modlíme sa
Pane Ježišu, ty si jediná prekážka, ktorá môže zastaviť túto vojnu. Tvoj kríž
nás nabáda uvedomiť si náš hriech a zmieriť sa s tebou, a tak šíriť tvoje milosrdenstvo pre nádej a pokoj sveta. Amen.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
III. Zastavenie: Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Matúša (25, 34-40)
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca,
zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol
som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme
ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa
videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme
ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“
Vtedy… Nikto nie je imunný voči pádom. Iba Ježiš sám. On však padá pre
všetkých ľudí, ktorí sú odsúdení na vylúčenie zo spoločnosti z dôvodu svojej
„odlišnosti“ - národnosti, kultúry, náboženstva, alebo jednoducho preto, lebo
sú vnímaní ako príťaž. Sú to chudobní, chorí, cudzinci, väzni… Pán, ktorý zdieľa miesto s poslednými, im dáva silu, aby opäť povstali a pokračovali na ceste
kríža, priblížiac sa k ním im daruje seba samého.
Dnes… V poslednom čase sa imigrácia stala významným fenoménom,
často sprevádzaným epizódami násilia, odmietania a tisíckami mŕtvych na
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brehoch Stredozemného mora (za posledných 10 mesiacov roku 2015 sa utopilo 3.095 ľudí). Ostnaté ploty a strážené hranice chránia pred tými, ktorí sú
vnímaní ako nebezpečenstvo. Mnohí prisťahovalci sú prítomní vo veľkých
mestách na Západe, stále zbavení základných práv a marginalizovaní na predmestiach, kde nechýba zúfalstvo a rozmáha sa trestná činnosť.
Modlíme sa.
Pane, aj ty si poznal ťarchu migrácie, chudobu a horkú príchuť nedôvery
v cudzej krajine. Udeľ nám silu byť solidárnymi, prinášať chudobným tvoje
milosrdenstvo, aby sme boli budovateľmi novej spoločnosti, z ktorej nie je
nikto vylúčený.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

IV. Zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Lukáša (2, 34-35.51)
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala
všetky slová vo svojom srdci.
Vtedy… Máriine srdce je plné milosrdenstva, je schopné objať aj bolesť
Toho, ktorý je sám Milosrdenstvom. Je to práve v pokore Matky, že sa Boh ukrýva práve medzi chudobnými, aby tam našiel úkryt a pohodlie. Je prítomný v „ľuďoch chudobných a posledných”. Odtiaľ prichádza Boh a tam sa narodil, nie
v pozlátených palácoch bohatých a mocných. Preto ten, kto sa priblíži k srdcu
chudobných, približuje sa ku Kristovi.
Dnes… Snaha mať pod kontrolou zmýšľanie je prítomná vo všetkých spoločnostiach. Lobby, mocenské skupiny sa snažia rôznymi spôsobmi ovplyvňovať
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sociálne, kultúrne a duchovné štruktúry. Tvária sa, že chcú ľuďom pomôcť, avšak
v skutočnosti majú jediný cieľ: nanútiť im vlastné pohľady a využívať ich vo svoj
prospech. Pozerajme sa do ich tvárí a zbadáme, že nevyjadrujú tvár Milosrdného
Otca, tvár Boha, ktorý nás miluje a naozaj oslobodzuje.
Modlíme sa.
Pane Ježišu, pozerajúc na tvoje utrpenie ako Mária, tvoja a naša Matka,
daj, aby sme prijímali tých, ktorí žijú v zúfalstve, v smútku, v chorobe, aby sme
svedčili o tvojej láske, ktorá nás posilňuje a zachraňuje.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

V. Zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Lukáša (23, 26)
Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili
naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.
Vtedy… Existuje mnoho oblastí života, v ktorých sa ľudia ocitli a boli prinútení nedobrovoľne niesť svoj kríž alebo pomáhať niesť kríže iných. Je to skúsenosť Ježiša a Šimona z Cyrény, ktorá sa opakuje v životoch žien, mužov a detí
prinútených znášať obrovské námahy, aby mohli vôbec prežiť v biednych podmienkach.
Dnes… Vo svete sú milióny zneužívaných detí: sú nútené pracovať, sú obeťami sexuálneho zneužívania, predávané ako otroci, alebo využívané ako detskí
vojaci a pod. Aby prežili, mnohé z nich musia pomáhať členom rodiny a často
robia prácu bez toho, aby mali zabezpečené základné podmienky pri práci, sú
vystavovaní nebezpečenstvám, ako sú pesticídy, znečisťujúce a rádioaktívne
látky a pod. Iné deti, bez základnej starostlivosti sú opustené na uliciach, bez
šance na vzdelanie.
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Modlime sa.
Pane Ježišu, podľa príkladu Šimona z Cyrény, urob nás vykonávateľmi dobrých skutkov, ktorí vedia pomáhať a zlepšovať životy chudobných, najmä tých
najmenších, premožených nespravodlivosťou a vykorisťovaním.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
VI. Zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Jána (12,1-3)
Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol
jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového
oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa
naplnil vôňou oleja.
Vtedy… Veronika utiera tvár Milosrdenstva. Skláňa sa, aby zmiernila utrpenie Boha, ktorý berie na seba utrpenie ľudí. Koľké utrpenie je sústredené
v prachu a krvi, ktoré lemujú tvár Božieho Syna, a koľko pozornosti sa nachádza v geste tejto slabej ženy, ktorá mu prejavuje súcit! Podobné skutky lásky
sa opakujú rukami mnohých oddaných misionárov, ktorí sa starajú o im zverených trpiacich ľudí, niekedy až po obetu vlastného života.
Dnes… Fyzické a psychické mučenie, ktoré sa deje za stenami domácnosti, vo väzniciach, v mnohých iných prostrediach. V súčasnosti je 141 štátov,
ktoré podrobujú svojich občanov mučeniu a liečbe v rozpore s ľudskou dôstojnosťou. V tomto zastavení uvažujme o všetkom, čo deformuje obraz človeka
a uráža tvár Milosrdného Boha.
Modlíme sa.
Pane Ježišu Kriste,ty si prekonal muky kríža. Nauč nás žiť a konať také
skutky lásky, ktoré by vedeli vzbudiť tvoje milosrdenstvo a obdaruj nás odvahou a schopnosťou prinášať nádej zarmúteným a trpiacim.
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Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

VII. Zastavenie: Pán Ježiš padá druhý krát pod krížom
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Lukáša (9, 24)
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa,
zachráni si ho.
Svet považuje za stratených tých, ktorí sa z lásky k blížnemu vzdávajú
seba samých, čelia mnohým obetám, pomáhajú posledným, tým ktorí padli,
sú odmietaní… Ježiš je pre nich príkladom: znova padá na zem, vysilený tvárou v tvár s nimi leží v prachu zeme. Nezáleží na tom, či padáme, ale či sa
chceme zmeniť a znovu vstať: Boh nám dáva stále svoje milosrdenstvo!
Dnes… Hospodárska kríza posledných rokov vytvorila silný pocit nedôvery a neistoty v bohatých krajinách. Táto neistota vyplýva z domnienky, že
hlavným kritériom šťastného života je výška HDP, ako keby všetko záležalo
len na peniazoch. Jediné šťastie je zisk. Evanjelium ukazuje iný spôsob: to, čo
je pre svet stratou, pre Božie kráľovstvo je ziskom. Tí, ktorí padajú, nie sú ešte
na konci. To, čo bolo stratené, je teraz v milosrdenstve vrátené naspäť. Smrť
misionárov mučeníkov nie je koncom, ale začiatkom novej ľudskosti.
Modlíme sa.
Pane, nedôvera a rezignácia nás paralyzujú. Pomôž nám odstrániť to, čo
by nás chcelo nechať na zemi, vyčerpaných a zúfalých, aby sme v tvojom Slove a bratskej láske nášli opäť radosť zo života.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
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VIII. Zastavenie: Pán Ježiš stretáva jeruzalemské ženy
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Lukáša (23,27 - 29)
Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš
sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte
samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: „Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!“
Vtedy… Zaužívaný rituál týchto nábožných žien, ktorý bol bežný v tej
dobe zdá sa už stratil svoj zmysel. Únavne opakujú naučené frázy, ktoré nevyjadrujú to, čo skutočne prežívajú. Aj my riskujeme, že zúžime a zdeformujeme to, k čomu nás Boh povolal. Pripomenul nám to, pápež František pri svojej
prvej ceste do Afriky, keď v Kampale hovoril o ugandských mučeníkoch. Pri
tej príležitosti nás prosil, aby sme nezabúdali na ich hrdinské svedectvo, boli
vernými svedkami ich mučeníctva a vo svojom živote sa dôsledne riadili evanjeliom.
Dnes… Naša vernosť Pánovi čerpá silu z toho, na akom základe ho budujeme. Existujú toľké nevernosti, nezrovnalosti, rozpory, ktoré zažívame v rodinných vzťahoch, v manžestvách, medzi priateľmi, v spoločenstve… Veľmi
často dávame prednosť iným ako evanjeliovým hodnotám. Pred našou krehkosťou je však Božie milosrdenstvo. Nechajme sa zmieriť s Bohom.
Modlíme sa.
Pane Ježišu, naša nevernosť, naše hriechy nás vzďaľujú od bratov. Odpusť
nám, uzdrav nás a daj nech s tvojou pomocou žijeme ako vierohodní svedkovia
tvojho Milosrdenstva, aby sme hlásali skutočný význam tvojho kráľovstva.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
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IX. Zastavenie: Pán Ježiš padá tretíkrát pod krížom
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Jána (12, 24)
Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie,
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Aj keď zomrieme, budeme žiť. Zrno, ktoré padne do zeme vytvára nový
život. Ježiš opäť padá na zem. Nie, nie je to koniec, ale objatie s tou zemou,
v ktorej z Neho ako z odumretého zrna “vyklíči”nový život. Veľké svedectvá
umučených misionárov sú práve také: títo ženy a muži Milosrdenstva, ktorých krv sa stala úrodným zrnom pre nás, sú výzvou, aby sme sa aj my stali
„Božími nástrojmi pomoci chudobným“ (Evangelii Gaudium, 187) a nadšenými hlásateľmi evanjelia pre spravodlivejší svet.
Dnes… Medzi hlavné príčiny chudoby patrí nespravodlivosť v rozdeľovaní
dobier a bohatstva, koncentrácia zdrojov v rukách niekoľkých osôb. Štatistiky
hovoria, že 1% rodín sveta kontroluje 46% svetového bohatstva! Keby sa len
10 z nich vzdali svojho vlastníctva a rozdelili ho, jedna miliarda hladujúcich by
mohla byť nasýtená počas viac ako dvoch storočí. Priepastný rozdiel medzi
bohatými a chudobnými je škandál a hanba súčasného ľudstva.
Modlíme sa.
Otvor Pane naše srdce zdieľaniu nášho vlastníctva, milosrdenstvu voči biednym. Pomôž nám zmeniť tento svet, aby na prvom mieste bol rešpekt ľudskej
dôstojnosti.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
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X. Zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Jána (13, 3-5)
Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou,
ktorou bol prepásaný.
Ježiš nás učí hlbokému zmyslu pre lásku a službu blížnym. Koľkí misionári sa skláňajú k nohám ľudí našej doby, unaveným, zmäteným, utláčaným,
aby im naliali vodu Božieho milosrdenstva, ktorá očisťuje a oživuje na ceste
životom! Posilňovaní láskou, niektorí z nich dospeli do bodu úplného sebadarovania podľa príkladu Krista. Jestvuje riziko, že zakopeme svoje talenty ak
ich neponúkneme svojim blížnym. Čo znamená v našom živote poslúžiť blížnemu? Koľko času sme už premrhali nečinnosťou?
Dnes… Narodili sme sa v ekonomicky prosperujúcej spoločnosti, sme
zvyknutí na veľké plytvanie. Odhaduje sa, že každý rok sa v bohatých krajinách vyhodí do koša jedna tretina svetovej produkcie potravín v hodnote okolo 1.000 miliárd dolárov! Nie sme zvyknutí uvažovať o hodnote vecí, preto už
nevieme ani ďakovať za to, čo sme dostali. Cvičme sa v milosrdenstve tým, že
sa otvoríme najchudobnejším a to nech otvorí aj naše srdcia novému životnému štýlu.
Modlíme sa.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, je voda, ktorá obnovuje silu našich krokov. Ty
si sa nechal pre nás obnažiť; daj, aby sme znovu objavili radosť zo sebadarovania, dávania sa do služby pre teba, aby sme mohli zdieľať radosť, ktorú tým
obdržíme so všetkými našimi bratmi a sestrami.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
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XI. Zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Marka (15, 22-27)
Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Dávali mu víno
zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Jeho vinu označili
nápisom: „Židovský kráľ.“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo
od neho, druhého naľavo.
„Ukrižovali ho.“ Dlhá cesta na Kalváriu sa skončila. Syn človeka až do
konca zostáva v spoločnosti posledných a zavrhnutých ľudí. Koľko ľudí je aj
dnes „pribitých na kríž“. Každý deň sú mnohí pribití k životu v utrpení a biede,
utláčaní neľudskými politickými a ekonomickými systémami a nespravodlivosťou mocných! Bezvýznamní ľudia, s ktorými sa zaobchádza ako s číslami,
s ktorými nikto nepočíta.
Dnes… V trhovo globalizovanom svete sú milióny žien a mužov zbavených slobody a prístupu k základným dobrám ako je bývanie, potraviny, vzdelanie, práca, občianstvo… „Tvár Ježiša je podobná mnohým tváram týchto
bratov a sestier, ponižovaných, zotročených, vyprázdnených. Boh si v Kristovi
vzal ich tvár a s touto tvárou pozerá na nás“ (pápež František). Zasaďme sa
za budovanie spravodlivejšej spoločnosti, tým že začneme byť viac milosrdní
k iným.
Modlíme sa.
Pane, aj my sme zodpovední za dramatický osud našich bratov a sestier,
zbavených ľudskej dôstojnosti. Urob nás statočnými služobníkmi posledných, aby sme mohli spoločne zdieľať dar tvojho milosrdenstva.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
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XII. Zastavenie: Pán Ježiš zomiera na kríži
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Marka (15, 33-37)
Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil
špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme,
či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.
Výsmech, potupa, zotročnie, poníženie… a potom smrť. A toto je Boží triumf? Kde je jeho spása? Napriek tomu sme v najvyššom bode, v ktorom sa
nás dotýka Božie milosrdenstvo. V ňom sa Boh sklonil na najnižšiu úroveň našej ľudskosti. To je bod, keď nás v Duchu Svätom znovuzrodil ako synov, bratov
a sestry: to je vzkriesenie, duša misijného zápalu. Tu v zdanlivej porážke leží
víťazstvo milosrdenstva, ktoré má byť ohlásované všetkým národom.
Dnes… Dejiny sú zasievané obeťami mnohých misionárov a misionáriek,
ktorí v zdanlivom neúspechu a v dramatickom závere svojich pozemských
ciest, boli schopní stať s vierou proti nenávisti a stali sa „zlomeným chlebom“
tak ako Kristus. „Odium Fidei“, „nenávisť k viere“ je v ľudskom srdci, kde sa
zahniezdilo zlo, ale aj tam, kde sa vyhrávajú zápasy, ak sa človek nechá zmieriť
s Bohom.
Modlíme sa.
Závisť, žiarlivosť, nenávisť… pocity, ktoré znečisťujú dušu, a ktoré nie sú
nikomu cudzie. Pane, prosíme vyžeň ich von svojím Duchom. Urob z nás ľudí
dôverujúcich tvojmu odpusteniu, aby sa uzdravili naše rany a aby sme tak vedeli vytvárať slobodnejší a bratskejší svet.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
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XIII. Zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
Z evanjelia podľa Marka (15, 42-45)
Keď sa už zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel
Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo
vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi.
„Ježiš bol už mŕtvy.“ Pilát je prekvapený a daruje Ježišovo telo Jozefovi
z Arimatey. Pokrytectvo mocných často žasne nad dramatickými situáciami
spôsobenými ich rozhodnutiami a nezodpovedným správaním, dávajúc možnosť iným (misionárom, dobrovoľníkom…) zasiahnuť a náprávať spôsobené
následky: myslíme tu na nenávisť, hlad, konflikty, násilie, vojny v mnohých
oblastiach sveta.
Dnes… Túžba po nadvláde prináša so sebou fenomén zaberania pôdy, to
znamená, kontrolu rozsiahlych oblastí svetadielov (v Afrike od Konga po oblasť Afrického rohu, od Sudánu po Mozambik) svetovými mocnosťami ako sú
USA, Čína, Francúzsko… Cesta hromadenia zdrojov zosilňuje chudobu, bráni
rozvoju miestnych ekonomík a spôsobuje politickú nestabilitu celých krajín,
s podporou miestnych vlád a tried vedených skorumpovanými vodcami.
Modlíme sa.
Pane Ježišu, aj v našom správaní je prítomná slepota, pokrytectvo, nezodpovednosť v ubližovaní druhým. Otvor naše oči, urob nás citlivými k ľuďom,
ktorí trpia kvôli nám, aby sme sa zmenili na ľudí pokojamilovných.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
XIV. Zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.
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Z evanjelia podľa Matúša (27, 59-61)
Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu,
ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola
tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu.
Hrob vytesaný v skale… Syn Boží teraz spočíva v srdci zeme. Dve Márie
neodišli preč od hrobu, zostali tam bdieť. Vytvorili atmosféru očakávania, podobnú tej, ako všetko stvorenie „čaká túžobne na zjavenie Božích synov“, ktoré „stoná a trpí dodnes v pôrodnych bolestiach“ hovorí svätý Pavol (porov. Rm
8, 19-23). V hrobe sa zrodil nový človek. Sme povolaní, aby sme boli správcami
stvorenia a učili ho ako používať milosrdenstvo ku všetkým stvoreniam.
Dnes… „Náš spoločný domov“ je planéta Zem. Domov, ktorý nie je v dobrom zdravotnom stave, pretože je podrobený neustálemu zneužívaniu a masívnemu znečisťovaniu. Technologický rozvoj, výsledok ekonomických záujmov vedie k ničeniu životného prostredia a ku klimatickým zmenám. Na úkor
živých tvorov a prírody. Veľa mučeníkov v misiách bolo zabitých aj pri obrane
prírody, ľudí a pri poukazovaní na tieto negatívne javy.
Modlíme sa.
Urob Pane, aby tvoje vzkriesenie nebolo márne. My sme už súčasťou nového stvorenia. Darmi svojho Ducha nás urob radostnými strážcami tvojho
diela, aby sme aj naďalej chválili všetky svoje stvorenia v očakávaní nového
neba a novej zeme. Amen.
Ukrižovaný Kriste, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
Záverečná modlitba
Bože, ďakujeme ti za to, že si nám zjavil svoju lásku a naučil plniť tvoju
vôľu. Daj, aby tvoj hlas zaznieval v našej duši čím častejšie a privádzal nás
k tomu, aby sme dôsledne žili evanjelium a boli milosrdní k sebe navzájom
i k ľuďom, s ktorými sa stretávame.
Amen.
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Eucharistická adorácia
„Miloval ich až do krajnosti“
Eucharistická adorácia, ktorou si budeme pripomínať mučeníkov misií
kladie dôraz na postavy dvoch misionárov otca Fausta Tentoria a Dona Andrea
Santora, ktorí podobne ako Ježiš milovali svojich bratov „až do krajnosti.“ Pred
adoráciou si odporúčame prečítať zoznam mučeníkov za rok 2015, publikovaný
v tejto brožúrke, ktorý je tiež možné spomenúť v modlitbe veriacich.
Úvodná pieseň – Vzývanie Ducha Svätého
Z evanjelia podľa Lukáša (Lk 6,27-36)
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre
tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri
ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú,
akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým,
čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici
požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov,
dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete
synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je
milosrdný váš Otec!
Pieseň
Tichá poklona, počas ktorej sa čítajú úvahy.
Lektor: Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina
odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do
krajnosti. (Jn 13,1)
Pane „až do krajnosti“, hľa kam ťa až doviedla tvoja láska k nám. Koniec, to
je tá extrémna hranica Tvojho milosrdenstva. Dar seba na obetu kríža. Na tomto
dreve si Pane Ježišu zvolal: „Je dokonané.“ V dare svojho života všetko nachádza
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svoju definíciu, v tejto hodine bola vykonaná spása ľudí. Iba s tvojím „Amen“ sme
videli a zažili tvár tvojho milosrdného Otca, a to je to, na čo sa každý deň nášho
života chceme pozerať, o čom chceme rozjímať a čomu sa chceme klaňať.
Silencium
Misionár otec Fausto Tentorio
Bol zastrelený pištoľou z bezprostrednej blízkosti a zasiahnutý do hlavy
a chrbta, keď odchádzal z farnosti Arakan na diecézne stretnutie. Vrah, zamaskovaný muž, utiekol na motocykli spolu s komplicom, ktorý na neho čakal. Otec
Fausto Tentorio, misionár, zomrel 17. októbra 2011 o 8 hodine ráno. Mal 59 rokov.
Pôsobil od roku 1979 na ostrove Mindanao, na Filipínach. Je to ostrov, kde je vyše
sto tisíc hektárov lesov, plantáži kde sa pestuje ovocie, a kde sa nachádzajú zlaté
a medené bane. Úrodné polia, „prisvojené“ skupinami osadníkov cudzincov, ktorí chceli vyhnať pôvodných obyvateľov kmeňa „manobo“ z ich pôdy.
Otec Fausto Tentorio vo svojom závete napísal: „Vaše sny sú mojimi snami,
váš boj za slobodu je aj mojim bojom, vy a ja sme priatelia pri budovaní Božieho
kráľovstva.“
Bol na strane utláčaných osadníkov, pre žil naplno: zhromaždil ich v poľnohospodárskych farmách, presvedčil vládu v Manile, aby im priznala vlastníctvo
ich dávnej zeme, zablokovala všetky banské činnosti. Žil v bambusovej chyži
s plechovou strechou, čelil epidémiám, vojnám, útokom zločineckých gangov
zaplatených bohatými podnikateľmi. Vyhrážali sa mu za to, čo robí, ale jeho to
nezastavilo. A preto bol zabitý.
Svedectvo o pátrovi Faustovi (píše páter David Sciocco)
Stretol som sa s p. Faustom v roku 2006, keď som navštívil Filipíny. Zostal som
u neho tri dni. Zdieľal som jeho ťažkosti a námahy pri cestách do dedín malých kmeňov, pre ktorých dal svoj život. Keď som sa dopočul túto smutnú správu, cítil som veľkú
bolesť, veľkú starosť o tých ľudí a ostatných misionárov (bol tretím zabitým misionárom v posledných rokoch na ostrove Mindanao), smútok pre toľké násilie a pohŕdanie životom ľudí. Ale tiež som cítil veľký obdiv k pátrovi Faustovi. Svoj život korunoval
smrťou pre iných, najmä pre tých najslabších. Nie sú to frázy, to je jednoducho skutočnosť. V tých dňoch keď som bol u neho mi povedal o vyhrážkach, o tom ako sa ho
v roku 2003 pokúsili zabiť. Napriek tomu zostal so svojim ľudom až do konca. A v to
ráno, po slávení svätej omše, ktorá je obeťou Ježišovho života, aj on ukončil svätú
omšu obetovaním svojho života: „toto robte na moju pamiatku.
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Silencium
Don Andrea Santoro
Don Andrea Santoro, člen diecézneho kléru diecézy Rím, bol zabitý v Trabzone (Turecko) 5. februára 2006, keď sa modlil v kostole Sancta Maria Kilisesi.
Don Santoro sa narodil 7. septembra 1945 v Priverne, za kňaza bol vysvätený 18.
októbra 1970. Do roku 2000 pôsobil v rôznych farských spoločenstvách v Ríme.
V roku 2000 bol poslaný ako misionár „Fidei Donum“ do Turecka, do mesta Trabzon na pobreží Čierneho mora, kde bol poverený správou kostola Sancta Maria Kilisesi. V roku 2003 založil združenie „Okno do Stredného Východu“, ktoré
sa venovalo štúdiu, modlitbe a dialógu s cieľom spájať západný svet so svetom
Stredného východu.
Vždy hovorím:“ viera znamená vydať sa na cestu“. Bez ochoty vydať sa na
cestu niet viery. A to znamená, vydať sa na cestu, na ktorej sa ti Boh stále viac zjavuje, na ktorej ho ty stále viac stretávaš, si Ním naplnený a vyprázdnený, a stále
viac sa stávaš požehnaním pre ostatných. Ochota stáť tvárou tvár pred Bohom,
ktorý berie opraty tvojho života do svojich rúk, kde neistota, ktorá prichádza od
Boha dostáva prednosť pred istotami, ktoré pochádzajú od teba.
V jednom zo svojich listov páter Andrea Santoro, ktorého desiate výročie
smrti si tento rok pripomíname, napísal:
Pán sa dáva nájsť tým, ktorí ho naozaj hľadajú. Pozývam vás, aby ste sa nebáli
mlčania Boha, alebo jeho skúšok. Nebojte sa dlhého čakania. Pozývam vás počítať
s ozajstnými priateľstvami a skutočným bratstvom, s malými spoločenstvami, láskou
vo vzájomných prijatiach a s odpustením, kde sa spoločne nesú bremená, spoločne
sa hľadá Božia vôľa […] Pozývam vás veriť, že Pán má plán pre každého z nás a každý
z nás má svoje miesto v jeho plánoch vo svete. Pozývam vás dať sa do služieb jeho
lásky. Pozývam vás veriť v tajomstvo svetla a chudoby, ktorým je Cirkev.
Kardinál Ruini vo svojej homílií na jeho pohrebe povedal: „Don Andrea bol
človek, ktorému nechýbala odvaha, človek dostatočne priezračný a rázny, aby
mohol deň čo deň s nasadením života čeliť riziku spojenému s jeho službou. Mal
skutočnú odvahu kresťana, odvahu ktorá je typickou pre mučeníkov, ktorí po
celé stáročia a pri nespočetných príležitostiach dávali dôkaz odvahy prameniacej z ich viery. To je skutočnosť, ktorá má svoje korene v spojení s Ježišom Kristom, v sile, ktorá pochádza z Neho. Je to odvaha, ktorú potrebuje každý z nás,
30

ak chceme kráčať po svojej životnej ceste ako kresťania. „Nebojte sa tých; čo
zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo
zahubiť v pekle.“ (Matúš 10,28).
Hovoríme o odvahe dona Andrea a o význame kresťanskej odvahy. Táto odvaha, však nemá zameranie utláčať a zabíjať, ale milovať a budovať porozumenie, priateľstvo a pokoj tam, kde vládne neznášanlivosť, pohŕdanie a nenávisť.
Opakujeme tu slová vyslovené pápežom Benediktom XVI. po tom, čo dostal
správu o smrti Dona Andrea: „Pane… daj aby sa obeta jeho života stala príležitosťou k začatiu dialógu medzi náboženstvami a pokoja medzi národmi“. V tomto duchu išiel Don Andrea žiť a pracovať do Turecka. To je zmysel, ktorý chcel dať
svojej prípadnej násilnej a predčasnej smrti.“
Silencium
Spoločné modlitby
Prosme spoločne: Prosíme ťa vyslyš nás.
•
•
•

Pomôž nám, Pane, nezabúdať na svojich bratov a sestry vo viere, zabitých len preto, že zostali verní evanjeliu až do konca.
Udeľ misionárom, ktorí trpia prenasledovanie pre Tvoje meno ducha
trpezlivosti a lásky, aby boli autentickými a vernými svedkami viery.
Pane, daj svojho Ducha kresťanom v krajinách spustošených vojnou,
ktorí sú prenasledovaní kvôli svojej viere, aby v ťažkých chvíľach neklesali na duchu a nepodľahli malomyseľnosti.

Individuálne úmysly
Otče náš…

Modlitba na záver:
Bože, Otec všetkých ľudí,
vzbuď v každom z nás, pocity lásky a ozajstného milosrdenstva,
aby sme vedeli budovať jednotu a pokoj podľa Tvojej svätej vôle.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
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Stúpajúca vlna
prenasledovania vo svete
Open Doors UK
Pre milióny ľudí na celom svete, bol rok 2015 „rokom strachu“.
A strach bol vyvážaný do celého
sveta: udalosti v Sýrii, Iraku, Eritrey
a Somálsku začali mať vplyv na Západe. Daesh - samozvaný „Islamský
štát“ - a jeho spriatelené organizácie
vyvážali svoje barbarstvo za hranice
ako nikdy predtým, do Líbye, Kene,
Egypta a ďalej. Bomby v Paríži, prestrelky v Kalifornii, masové strieľanie
na tuniskej pláži: všetko smerovalo
až do globálneho pocitu, že nikto nikde nie je v bezpečí a mimo dosahu
tejto novej hrozby džihádistov, ktorí
najímajú, konvertujú a trénujú kohokoľvek a kdekoľvek prostredníctvom
internetu. V globalizovanom svete,
je každý kút sveta, každá krajina na
našom prahu. Po celom svete je náboženský extrémizmus hnacou silou
násilia, diskriminácie a prenasledovania, a kresťania sú medzi poprednými obeťami. V roku 2016 Zoznam
sledovaných krajín sveta, ktorý pripravila organizácia Open Doors (OD)
ukazuje, že opäť, rovnako ako v predchádzajúcom roku, sa prenasledovanie kresťanov zhoršilo vo všetkých
regiónoch, v ktorých OD pracuje.
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Zoznam sledovaných krajín sveta od OD upozorňuje na 50 krajín na
svete, kde je najťažšie byť kresťanom. Je založený na komplexnom
bodovacom systéme, ktorý berie do
úvahy realitu náboženskej slobody
v rôznych sférach života: v individuálnej, spoločenskej, komunálnej, právnej, národnej - rovnako tak
meria úroveň násilia. Počet bodov
za prenasledovanie potrebných pre
vstup do Zoznamu pre rok 2016 sa
zvýšil o 50% od roku 2013. Úroveň
prenasledovania sa zvýšila dokonca
v krajinách, ktoré vypadli zo zoznamu top 50. Táto pravda sa premieta
do mrazivej celkovej štatistiky: vlani
overiteľné záznamy ukázali, že úplné
minimum zavraždených kresťanov
bolo 4,344 a to z dôvodov priamo súvisiacich s vierou, čo je dvojnásobok
z roku 2013, kedy bol počet zavraždených 2,123. V roku 2015 vzrástol
tento údaj na 7,100.
Minimálny počet kresťanov zabitých pre dôvody súvisiace s vierou:
v roku 2013: 2123
v roku 2014: 4344
v roku 2015: 7100

Vlády majú väčšie obavy ako
kedykoľvek predtým z vplyvu islamského extrémizmu, čo je najčastejší
dôvod prenasledovania na Zozname
sledovaných krajín OD: v 35 z top 50
krajín, je hlavným motorom prenasledovania. V dôsledku toho krajiny
v Strednej Ázii sprísnili svoje kontroly nad všetkými vierovyznaniami.
V budhistickej Barme, kde náboženské menšiny boli násilne utláčané
po celé desaťročia, patrili moslimovia - Rohingya k obzvlášť prenasledovanej menšine. Pod rúškom
zastavenia islamského extrémizmu,
bola odsúhlasená veľmi reštriktívna legislatíva, ktorá ďalej utláča
moslimov - Rohingya a vplýva aj na
kresťanov a zvyšuje tak úroveň prenasledovania. Najviac represívny režim v súčasnej dobe, Severná Kórea,
je na vrchole tohtoročného Zoznamu sledovaných krajín už 14. rok po
sebe. Eritrea a Pakistan sa dostali na
vyššie priečky v porovnaní s minulými rokmi, na 3. a 6. miesto, a Líbya
vstupuje do top desiatky prvýkrát.
Islamský extrémizmus má nové
centrum - subsaharskú Afriku
Subsaharská Afrika má najvyššiu mieru nárastu populácie na
svete, najrýchlejšiu urbanizáciu
a najmladšiu svetovú populáciu a najrýchlejšie rastúcu cirkev na
svete. Je to tiež oblasť, kde arab-

ské a islamské kultúry prichádzajú do ostrého konfliktu s africkými
a kresťanskými kultúrami. Výsledky
sú hrozivé. Titulky sa zameriavajú
na Stredný východ, ale viac zaznamenaných usmrtených kresťanov
kvôli ich viere bolo v severnej Nigérii v roku 2015, než vo zvyšku sveta
dohromady: 4028 z celosvetového
počtu celkom 7100 nahlásených
úmrtí. Prvých šesť krajín, kde bolo
najviac usmrtených kresťanov pre
svoju vieru v Zozname sledovaných
krajín 2016 bolo zo subsaharských
afrických krajín: Nigéria, Stredoafrická republika, Čad, Konžská demokratická republika, Keňa a Kamerun.
Šestnásť krajín v top 50 je z Afriky,
sedem je v top 20. V číselnom vyjadrení, aj keď nie v úrovni tvrdosti,
prevyšuje prenasledovanie kresťanov v tomto regióne to, čo sa deje na
Strednom Východe.
Hlavné motory prenasledovania:
a) islamský extrémizmus - priviesť svet k Islamu cez násilné činy
b) náboženský nacionalizmus
- jedno náboženstvo je definované
ako jediný základ národnej / etnickej identity, a to buď štátom alebo
extrémistickými skupinami, napr.
hinduistická ideológia v Indii
c) kmeňový antagonizmus - pretrvávajúci vplyv odvekých noriem
a hodnôt ovplyvnených kmeňovým
kontextom
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d) denominačný protekcionizmus - cirkvi neuznávajú alebo nechcú dať priestor kresťanom mimo
svoje štruktúry alebo teologickú definíciu
e) komunistický útlak – v snahe
udržať komunizmus (akokoľvek definovaný), ako normatívnu národnú
ideológiu
f) agresívny sekularizmus - pokus vykoreniť kresťanskú vieru z verejnej a súkromnej domény
g) organizovaná korupcia - vytvorenie atmosféry beztrestnosti,
anarchie a korupcie ako prostriedku
na zbohatnutie
h) totalitná paranoja - v ktorej
trpí náboženská sloboda spolu s ďalšími slobodami, v snahe udržať si
moc.
Znamenia nádeje
Prvýkrát v novodobej histórii
kresťanstva, sa lídri a zástupcovia
rôznych cirkevných tradícií zhromaždili počúvať, učiť sa a postaviť sa
na stranu prenasledovaných kresťanov v dnešnom svete. Globálne
zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 145 ľudí, sa konalo v novembri
2015 v Tirane, v Albánsku, a zahŕňalo zástupcu z rímskokatolíckej
cirkvi, Svetového letničného hnutia, Svetovú evanjelikálnej aliancie
a Svetovej rady cirkví. Pápež František vyslal správu nádeje, že „preliatie krvi“ vytvorí novú jednotu medzi
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svetovými cirkvami. Lídri najväčších
svetových kresťanských tradícií sa
zaviazali „viac načúvať, viac modliť,
viac hovoriť a viac robiť „ pre prenasledovaných veriacich vo svete. Biskup Anastázius z Albánska povedal:
„Cirkev je vždy trpiaca, inak nie je
cirkvou.“
V decembri 2015 skupina keňských moslimov cestujúca autobusom, prepadnutá islamskými ozbrojencami, ochránila kresťanských
spolucestujúcich tým, že odmietla
byť rozdelená do skupín, povedali
očití svedkovia. Povedali islamským
militantom „zabite nás všetkých
alebo nás nechajte na pokoji“, povedal miestny guvernér keňským
médiám. Zamestnanec autobusovej
spoločnosti, ktorý sa rozprával s vodičom, ktorý bol pri útoku, potvrdil
BBC, že moslimovia odmietli byť oddelení od svojich kresťanských spolucestujúcich.

Slovenský lekár MUDr. Šuvada
ošetruje dieťa v utečeneckom
tábore v Dbayeh v Libanone.
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