PRIEBEH 2019

Sv. omša za obete obchodovania
Ďakujeme, že sa s nami v modlitbe spojíte 
Texty a výber piesní sú pripravené na sv. omšu s následným programom
osobnejších svedectiev a modlitieb, ktoré budú v Bratislave, je však na vás ako si
ich prispôsobíte vlastným podmienkam a možnostiam

ÚVODNÁ PIESEŇ

ÚVODNÉ SLOVO
Zišli sme sa tu, aby sme sa spoločne s diecézami a farnosťami na Slovensku ale aj
na celom svete modlili za obete obchodovania s ľuďmi a za ukončenie
novodobého otroctva.
Dnešný deň, 8. Február, v ktorý sa slávi liturgická spomienka na sv. Jozefínu
Bakhitu, vyhlásil Pápež František za „Medzinárodný deň modlitby a
povedomia o obchodovaní s ľuďmi“. Sv. Jozefína Bakhita pochádzala zo
Sudánu a zažila hrôzu otroctva na vlastnej koži, keď ju ako deväťročnú uniesli,
bola niekoľkokrát predaná a žila v otrockých podmienkach, kým sa ocitla v
dobrých rukách dobrých ľudí, ktorí jej predstavili milosrdného Boha. Neľudské a
ponižujúce zaobchádzanie na jej tele zanechalo 144 jaziev.

ÚVODNÁ MODLITBA
(KŇAZ) Bože, ty si vyslobodil svätú Jozefínu z otroctva,
prijal si ju medzi svoje deti a urobil si ju Kristovou nevestou;
prosíme ťa o silu, aby sme podľa jej príkladu
aj my vytrvalo išli cestou kríža tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým,
po všetky veky vekov. Amen

ČÍTANIE
(Čítanie z Listu Hebrejom 13,1-8)

Bratia, bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo
niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo
trpia, veď aj vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte
a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov
bude súdiť Boh.Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte
spokojní s tým, čo máte.Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani
neopustím.“ Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha,
nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“ Pamätajte na svojich
predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký
bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten
istý včera i dnes a naveky!
Počuli sme Božie slovo

ŽALM 27 (výber)
POMEDZI ŽALM SPIEVAME ALELUJA

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca
môjho života, pred kým sa mám strachovať? A
Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti
mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere. A
On ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši
svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. A

Pane, ja hľadám tvoju tvár.
Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. A

EVANJELIUM
(Marek 6,14-29)
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka
Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili:
„Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Iní hovorili.
„To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov!“ Keď to
Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“
Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu,
manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril:
„Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho
zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý
a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa
ho rád počúval.
Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre
svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom
vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim.
Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej
prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“
Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu
Jána Krstiteľa.“
Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu
Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju
nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo
väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo
svojej matke.
Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.
Počuli sme slovo Pánovo.

KÁZEŇ – O živote sv. Bakhity (Pozri INŠPIRÁCIE 2019)
PROSBY
(KŇAZ) Vedení Duchom svätým modlime sa za našich bratov a sestry,
ktorí sú vykorisťovaní a neviditeľní. Buďme hlasom ponížených a tých, čo
sú zbavení dôstojnosti. Skloňme sa spolu k modlitbe v Tvojom mene Pane,
ktorý poznáš utrpenie na svojom vlastnom tele:

KYRIE ELEISON
SPIEVAME NA ZAČIATKU A ZA KAŽDOU PROSBOU

1. ZA CIRKEV
Modlime sa za Cirkev, aby všetci jej členovia boli lepšie informovaní o realite novodobého
otroctva a o vykorisťovaní detí. Daj, aby sme ako členovia cirkvi odpovedali na potreby
doby so súcitom a odhodlane v prospech tých, čo nás potrebujú.
2. ZA VLÁDNYCH PREDSTAVITEĽOV
Bože, inšpiruj predstaviteľov vlád, aby sa neúnavne zasadzovali za mier, spravodlivosť a
slobodu pre každého a daj, aby zákony a zodpovedné inštitúcie bránili najchudobnejších z
chudobných, najzraniteľnejších a všetkých, ktorí zakúšajú nespravodlivosť. Nech vojna,
útlak a všetko, čo je v protiklade s ľudskou dôstojnosťou, zvlášť obchodovanie s ľuďmi, boli
navždy vykorenené z nášho sveta.
3. ZA OBETE OBCHODOVANIA
Bože, ktorý dávaš slobodu vo všetkom, zostaň v blízkosti tých, ktorí sú zotročení, stratili
svoju identitu a nevidia žiadnu cestu von zo svojej situácie. Pane, rozlám reťaze, ktoré ich
zväzujú, pomôž im navrátiť slobodu a znovu uveriť vo svoju hodnotu a dôstojnosť, aby
mohli obnoviť plnohodnotný život.
4. ZA OBCHODNÍKOV S ĽUĎMI
Prosíme za obchodníkov s ľuďmi, ktorí si zatvrdili srdcia a vykorisťujú druhých. Modlime sa
za pasákov a za zákazníkov sexuálnych a iných ilegálnych služieb. Dotkni sa ich sŕdc, aby
konali pokánie a obrátili sa. Modlime sa aj za mužov, aby učili svojich synov rešpektovať a
ctiť si ženy. Daj, aby muži pochopili, že kupovanie sexuálnych služieb nevyrieši problém,
ktorý vyrastá z osamelosti, frustrácie alebo z nedostatku skutočného vzťahu.
5. PROSBA ZA NÁS
Modlime sa za všetkých ľudí na celom svete, ktorí sa starajú o zachránené obete a
pomáhajú im na ceste zotavenia, uzdravenia a spásy. Daj nám odvahu a múdrosť postaviť
sa nespravodlivosti. Daj, aby sme verili, že si stále s nami vo všetkom, čo robíme. Nech
v centre našej pozornosti je vždy človek, aby sme lepšie počúvali, lepšie pomáhali a lepšie
milovali.

OBETOVANIE

https://www.youtube.com/watch?v=e3kLYyZ5v-s

https://www.youtube.com/watch?v=hMiBsSVznnk

SV. PRIJÍMANIE

V ZÁVERE SVÄTEJ OMŠE KŇAZ OZNÁMI, ČO BUDE NASLEDOVAŤ.

POŽEHNANIE (PRE TÝCH, KTORÍ NEZOSTANÚ NA ĎALŠOM PROGRAME)
PROGRAM MÔŽE PLYNULE POKRAČOVAŤ NASLEDOVNE:
PIESEŇ „ZOSTAŇTE“ ((MEDZI PIESŇAMI V ZÁVERE)
PUSTIŤ FILM IVAN
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LGEX9DPWQTU&FEATURE=YOUTU.BE

„ICH VLASTNÝMI SLOVAMI“
(ČÍTAJÚCI PO PREČÍTANÍ SVOJHO ÚRYVKU POLOŽÍ SVIEČKU NA JEDEN KONTINENT NA MAPE
KÝM ORGANIZÁTOR ČÍTA TEXT NA VYSVETLENIE, SVETLO ZAPAĽUJEME OD PAŠKÁLU AKO SYMBOL
TOHO, ŽE VZKRIESENÝ KRISTUS SA NOVÝM SPÔSOBOM DOTÝKA KAŽDÉHO ČLOVEKA,
KTORÝ SA STAL OBEŤOU OBCHODOVANIA A OBNOVUJE TÝM V ŇOM BOŽÍ ŽIVOT)
(ORGANIZÁTOR) Každý človek predaný do otroctva má svoj osobný príbeh, podobne ako sv.
Bakhita. Všetky sú plné ťažkostí, nádejí a snov. Vcíťme sa teraz do príbehov obetí
prostredníctvom ich vlastných slov:
1. (ČÍTAJÚCI - ŽENA) „Mala som vykonávať bežné domáce práce. Keď som do tej rodiny
prišla, povedali mi, že budem spať na zemi v miestnosti na náradie. Podlaha bola
z kameňa a v zime sa tam od chladu nedalo vydržať. Musela som pre nich variť, ale
nesmela som to jesť. Najťažšie som však znášala neustály krik a každodennú bitku.“
(ORGANIZÁTOR) Aj dnes ešte existujú domácnosti, v ktorých sú muži, ženy a deti nútení
pracovať v nehumánnych a ponižujúcich podmienkach ako domáci otroci pod hrozbou násilia
alebo trestu. Keď je človek predaný do otroctva, jeho identita je úplne vymazaná. Obchodník
človeku zoberie pas a všetky doklady. Otrok často žije pod iným menom a nemá žiadne
práva.
2. (ČÍTAJÚCI - MUŽ)„Bol som bezdomovec a tak som sa nechal nahovoriť. Dávali mi len
biedne jedlo v takom množstve, aby som mal energiu a mohol pre nich naďalej
pracovať.Tvrdili mi, že celú moju výplatu treba na nájom. Poberali na mňa aj sociálne
dávky. Neprotestoval som, pretože som sa bál.“
(ORGANIZÁTOR) Jednou z príčin, ktorá prispieva k existencii novodobého otroctva, je
chudoba. Mnohí Slováci v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti odchádzajú do zahraničia za
pochybnými, ale naoko lákavými pracovnými ponukami. Niektorí z nich však končia oklamaní
a nútení pracovať aj vyše 80 hodín týždenne za malú alebo žiadnu mzdu a často v zdraviu
škodlivých podmienkach.
3. ČÍTAJÚCI - ŽENA) „Stále do teba hučia jedno a to isté. Nájdu tvoju slabinu a využijú
to. Klamú ťa, až uveríš tomu čo rozprávajú. Presvedčia ťa, že to je z tvojej vlastnej
vôle. Dokážu ťa tak manipulovať, že už nevieš čo je dobré a čo zlé. Bola som úplne
pod ich vplyvom. Vraveli: Neuvidíš viac svoje deti, keď to nebudeš robiť. Nemala som
na výber. Bola som bezvýznamná osoba. Iba handra, ktorá musí na povel spraviť to čo
povedia. Jediné čo som mala v hlave boli deti. Potom si už ako robot. Príde, odíde.
A dookola. Nevnímaš nič. Ani modriny. Len aby som aspoň na chvíľu mohla vidieť
deti.“
(ORGANIZÁTOR) Obchodník často zláka obeť predstieraním romantického vzťahu alebo
lákavou pracovnou ponukou v zahraničí. Sny o lepšej budúcnosti sa rýchlo zmenia na živú
nočnú moru. Mladé ženy z celého sveta sú donútené pracovať ako prostitútky na ulici, v
erotických kluboch alebo masážnych salónoch.

4. (ČÍTAJÚCI - MUŽ)„ Žil som mesiac na stanici. Nemal som na výber. Nevedel som ani
kde idem. Nezaujímalo ich, že ma bolí noha. Vraveli, že si vymýšľam, že ma bolí. Bola
tam hrozná zima a chlad bolesť zhoršoval. Keď som neodpovedal ako bolo treba,
domáci mi rozbil hlavu varičom. Pravdaže mám obavy. Povedal, že keď na neho niečo
poviem, tak už som dožil.
(ORGANIZÁTOR) Začiatkom januára tohto roka vykonala polícia v Rimavskej sobote veľký
zásah na odhalenie zločinu obchodovania s ľuďmi. V otrasných podmienkach tam boli nájdení
bezdomovci a telesne postihnutí invalidní dôchodcovia, ktorých zraniteľnosť zneužili
páchatelia a vyvážali ich na žobranie do Nemecka a Švajčiarska. Priamo pod našimi oknami sa
priživovali na ľudskom nešťastí niekoľko rokov.
5. (ČÍTAJÚCI - MUŽ)„ Odišli sme, aby sme pomohli našim rodičom, pretože žijeme
v Rumunsku vo veľkej biede. Spali sme iba pár hodín v karavane, v ktorom bola zima.
Kontroloval akýkoľvek náš pohyb a museli sme ho na slovo poslúchať. Keď sme
nevládali pracovať, škaredo nám nadával, bil nás a vyhrážal sa, že ublíži mame.“
(ORGANIZÁTOR) Pred niekoľkými rokmi obchodník v Rumunsku zaplatil rodičom za deti vo
veku 13, 14 a 15 rokov. Sľuboval im lepší život a dobré zárobky. Potom ich doviezol na
Slovensko a na rôznych miestach ich nútil vykonávať ťažkú fyzickú prácu. Dostávali len
nevyhnutné množstvo stravy, aby vládali pracovať.
V súčasnosti takmer 168 miliónov detí vykonáva rôzne druhy detskej práce, viac ako polovica
z nich v život- ohrozujúcich podmienkach. Deti sú nútené pracovať v rôznych odvetviach ako
aj v domácnostiach, sú využívané v ozbrojených konfliktoch, obchodované a často sexuálne
zneužívané.

6. ČÍTAJÚCI - ŽENA) „Mama ma vyhodila z domu. Chcela som pomôcť otcovi s domom
a deťom zabezpečiť lepší život. Ale nie za takúto cenu. Nie týmto spôsobom. Bola by
som rada, ak by ma niekto vypočul a vedel ako to naozaj bolo. Lenže ľudia nemajú
záujem vedieť, čo som tam skutočne musela prežiť. Ešte ti to dávajú za vinu.
Zbytočne rozprávať. Ľudia ti neveria. Keď to človek nezažije, neuverí.“
(ORGANIZÁTOR) Mnohí ľudia na okraji spoločnosti nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný
sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, s NÁDEJOU. Ježiš nedáva prázdne rady
a nestojí v pohodlnej vzdialenosti. Je vždy tu s otvoreným srdcom, objíma, chápe, približuje sa.
Ježiš ľudskú bolesť zdieľa. Zažíva súcit. Svätý otec hovorí, že Ježiš doslova cíti chvenie svojich
vnútorností. Taký je Ježiš! Chce, aby sme nasledovali Jeho príklad. Obetiam tráum je Božie
srdce obzvlášť blízko. Boh túži po tom, aby boli rany tých, ktorí prežili traumu, zahojené
rukami milujúcich ľudí.

PROSBY /konkrétne/
(MEDZI JEDNOTLIVÝMI PROSBAMI SPIEVAME MISERICORDIAS DOMINI)

PROSBY ZA KLIENTOV
Prosíme ťa, Pane, za Jolku, aby sa pre ňu našlo dôstojné bývanie a jej dospelým deťom vynahraď
všetko, čo im v detstve chýbalo. Pane, ďakujeme ti za naplnenie túžby po partnerskej láske a novej
rodine pre Ferka. Uč ho byť dobrým otcom a milujúcim partnerom.
Prosíme za Annu, za šťastie a zdravie pre jej tri deti a za uzdravenie zlých spomienok na minulosť.
Prosíme aj za spravodlivý výsledok trestného konania. Pane prosíme za nájdenie Juraja, ktorý je
nezvestný. Pane prosíme o milosti potrebné k životu v láske a pokoji pre Romanu a Michala.
Prosíme ťa za Tomáša, aby vždy cítil teplo ľudskej lásky, blízkosti a priateľstva vo svojom živote.
Taktiež mu žehnaj v jeho predsavzatiach, snažení a usilovnosti. Prosíme za Tatianu, za pokoj v jej
duši a uzdravenie sa zo závislosti.
Prosíme za Tamaru a očistenie jej mena. Ďakujeme Ti, Pane, za dobré zamestnanie, kolegov,
priateľov a rodinu pre nášho Igora. Nech ti naďalej dôveruje a nech je otvorený pre všetko, čím
ho ešte chceš obdarovať.
Prosíme ťa, Pane, za naše dievčatá Lenku, Moniku, Máriu, Alžbetu, Annumáriu.... , napĺňaj im
ich túžbu po láske, aby boli milované čistou a nezištnou láskou a samé, aby takto dokázali milovať.
Pomôž nájsť dobrú prácu pre Mirka, posilni jeho vôľu, aby v práci vydržal. A požehnaj aj jeho deti
a manželku.
Pane prosíme za Denisu. Daj jej silu prevziať zodpovednosť za svoj život. Za Petra, Martina
a Alexa, aby im viera v Teba pomáhala stávať sa zrelými a zodpovednými ľuďmi. Daruj im dary
Duch Svätého, aby si dokázali usporiadať svoje životy.

POĎAKOVANIE
Pane, ďakujeme za anjelov, ktorých nám posielaš, keď najviac potrebujeme. Naša služba je možná aj
vďaka dobrodincom, dobrovoľníkom, rehoľným sestrám a spolupracujúcim advokátom. Prosíme,
žehnaj týchto ľudí a všetkých, čo nám pomáhajú svojimi modlitbami. Pane prosíme, žehnaj našu
spoluprácu so zodpovednými štátnymi orgánmi a príslušníkmi polície bojujúcimi proti
obchodovaniu s ľuďmi.

OBRAD SVETLA / ZAPÁLENIE SVIEC
(ZAPÁLIA SA SVIEČKY, KTORÉ DOSTALI ÚČASTNÍCI NA ZAČIATKU SPOLU S MODLITEBNÝM
OBRÁZKOM SV. BAKHITY, SVETLO ODPÁLIA TÍ, KTORÍ ČÍTALI SLOVÁ OBETÍ OD SVIEČOK NA
MAPE –NA ZNAK SOLIDARITY S OBEŤAMI OBCHODOVANIA
(ORGANIZÁTOR) Nasleduje zapálenie sviečok za obete obchodovania s ľuďmi. Zapálené
svetlo nech je symbolom slobody a dôstojnosti každého človeka a tiež nádeje na
vyslobodenie tých, ktorých stále ťažia okovy zotročenia.

MODLITBA SO SV. BAKHITOU
(Z MODLITEBNÉHO

OBRÁZKU, KTORÝ DOSTAL KAŽDÝ PRI VSTUPE)

(ORGANIZÁTOR) Modlime sa spoločne so svätou Bakhitou, ktorá na vlastnej
koži zažila hrôzy otroctva: :
(VŠETCI) Drahý Bože, keď počujeme o toľkých deťoch a dospelých
podvedených a zlákaných na neznáme miesta za účelom sexuálneho
vykorisťovania, nútenej práce či predaja na orgány, naše srdcia sú
zarmútené a v duchu pociťujeme hnev na to, že hrozbami, klamstvom
a násilím sa šliape po ich dôstojnosti a právach. Voláme proti
diabolským praktikám moderného otroctva a spoločne so svätou
Bakhitou sa modlíme za jeho ukončenie. Daj nám múdrosť a odvahu
priblížiť sa a stáť pri tých, ktorých telá, srdcia a duše boli zranené,
aby sme spoločne napĺňali Tvoj sľub a prinášali týmto sestrám a
bratom lásku, ktorá je nežná a dobrá.Tých, čo vykorisťujú, odožeň s
prázdnymi rukami, aby sa obrátili od svojej zlomyseľnosti, a pomôž
nám hlásať slobodu, ktorá je Tvojím darom pre Tvoje deti. Amen.
PIESEŇ „CONFITEMINI DOMINO“ (MEDZI PIESŇAMI

V ZÁVERE)

POĎAKOVANIE
(ORGANIZÁTOR) Slovenská katolícka charita v spolupráci diecéznymi
charitami stojí pri obetiach a podáva im pomocnú ruku už jedenásty rok
a týmto stretnutím chce tiež zdieľať svoje úsilie v boji proti všetkým
formám otroctva. Duchovná pomoc je rovnako dôležitá, preto k nej
pozývame všetkých, aby nám v tejto službe pomohli.

Chceli by sme sa poďakovať ........................., že sme mohli tohtoročnú
modlitbu realizovať v tomto kostole, o. ................ že nám ochotne
pomohol s organizáciou, ďakujeme dobrovoľníkom za pomoc, zboru
......................za spevácky doprovod. A všetkým vám zato že ste prišli
a spojili sa s nami s celým Slovenskom a s celým svetom v modlitbe za
obete obchodovania.Týmto sme celkom konkrétne odpovedali na výzvu
Sv. Otca, aby sme sa spoločne postavili proti všeobecnej ľahostajnosti.
V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac o Programe podpory a
ochrany obetiam obchodovania s ľuďmi na Slovensku, ako aj o tom ako
sa obchodovanie s ľuďmi týka každého z nás, môžete sa informovať na
www.obchodsludmi.sk alebo kontaktovať Slovenskú katolícku charitu.
Na pamiatku i pokračovanie v modlitbe ste dostali alebo si môžete
domov vziať kartičky s príbehmi konkrétnych ľudí - obetí, ktorí
modlitby určite potrebujú. Modlitebný obrázok sv. Bakhity, s
ktorého sme sa modlili, bol vytvorený v roku 2015 k prvému sláveniu
Medzinárodného dňa modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi
špeciálne na túto príležitosť. Kto by sa o problematike chcel dozvedieť
viac, k dispozícii je DVD s dokumentárnym filmom Na Boží obraz,
ktorý približuje fenomén obchodovania s ľuďmi v rámci krajín V4.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE KŇAZA
(KŇAZ) Pane, zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby
jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s
novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným
zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

ĎALŠIE PIESNE
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Checklist / Sprievodný materiál
Čo potrebujete:
 spevácky zbor
 dobrovoľníci na čítanie modlitieb, vlastných slov obetí a prosieb
 MAPA SVETA
 6 sviečok – kahancov (na každý kontinent sveta) v rámci časti
„ICH VLASTNÝMI SLOVAMI“
 sviečky pre každého účastníka na OBRAD SVETLA

Čo vám vieme poskytnúť:
 Modlitebné obrázky so sv. Bakhitou
 DVD s filmom „Na Boží obraz“ na priblíženie problematiky v
rámci V4 a úlohe cirkvi v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
 Letáky o problematike a projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi
 Film IVAN – krátke osobné svedectvo klienta, ktorý zomrel v
predvečer slávenia sv. Bakhity v r. 2016, ak máte k dispozícii
premietaciu techniku (posielame elektronicky)
Linky na predošlé ročníky modlitby s fotodokumentáciou

