
ODPORÚČANIA K MODLITBE 
za obete obchodovania s ľuďmi  

 
Ďakujeme, že sa s nami v modlitbe spojíte  
 
V tomto dokumente nájdete odporúčané čítania zo sv. písma, z ktorých si môžete vybrať a priebeh 
prispôsobiť vlastným podmienkam a možnostiam. Pre priblíženie osudov osôb, za ktoré sa modlíme 
aj spoznanie podôb novodobého otroctva tvoria neoddeliteľnú súčasť modlitebného stretnutia 
osobné svedectvá („Ich vlastnými slovami“) a to aj s komentármi objasňujúcimi, o aký zločin a 
v akých formách ide.  
Všeobecné prosby dopĺňame o aktuálne prosby za našich klientov – obete obchodovania.  
Piesne medzi modlitbami, čítaniami a prosbami odporúčame z Taizé spevníka pre ich meditatívny 
charakter. Pripájame zvlášť noty aj návrh playlistu. Podrobný priebeh modlitby (sv. omše z r. 2019) 
môžete nájsť na našej webstránke.    
 
 
ÚVODNÁ MODLITBA 
Všemohúci a večný Bože, v Tvojich očiach má každý človek nekonečnú hodnotu, je slobodný a určený na 
život v slobode v Tvojej láske, a Ty ho voláš do osobného vzťahu s Tebou. Daj aby všetci ľudia na Zemi žili 
a konali na základe viery, že všetci ľudia bez rozdielu sú si rovní a majú rovnakú slobodu a dôstojnosť. 
Udeľ ľuďom poznanie, že každý ľudský vzťah a konanie, ktoré nerešpektuje fakt, že ženy, muži, dievčatá 
a chlapci majú právo na rovnakú slobodu a dôstojnosť je zločinom proti ľudskosti. 
 
 
ODPORÚČANÉ ČÍTANIA ZO SV. PÍSMA:  
Žalm:  10 (12-18),  27 (1-7), 31, 91  
Evanjelium – Lukáš 4,16-21, Lukáš 10,25-37, Marek 6,14-29,  Ján 3,19-21 
Iné čítania:  Izaiáš 61,1-3,  List Hebrejom 13, 1-8 
 
 
 „ICH VLASTNÝMI SLOVAMI“ 
KAŽDÝ PO PREČÍTANÍ SVOJHO ÚRYVKU POLOŽÍ SVIEČKU NA JEDEN KONTINENT NA MAPE, KÝM 
ORGANIZÁTOR ČÍTA KOMENTÁR – ZAPÁLENIE SVETLA NA KAŽDOM KONTINENTE SYMBOLIZUJE 
NÁDEJ PRE VŠETKY OBETE OBCHODOVANIA VO SVETE 
 
Komentár: Každý človek predaný do otroctva má svoj osobný príbeh. Tak ako príbeh sv. Bakhity, 
všetky sú plné ťažkostí, nádejí a snov. Vcíťme sa teraz do príbehov obetí  prostredníctvom ich 
vlastných slov: 
 
(Číta MUŽ) „Pracoval som na stavbách v Anglicku za každého počasia. Nevedel som ani aký 
je deň. Býval som v garáži, kde ma strážil ich pes. V noci bolo ťažké zaspať, pretože ma 
bolelo celé telo. Ráno sme museli vstávať o štvrtej a pracovať až do večera. Stále som bol 
unavený. Predávali si ma medzi sebou 8 rokov, kým sa mi podarilo ujsť.“ 
Komentár: Ľudská práca má rozvíjať potenciál a kreativitu ľudskej bytosti. Bohužiaľ v realite 
novodobého otroctva sa na robotníka hľadí ako na objekt či nástroj medzi mnohými inými 
nástrojmi na výrobu tovaru. Zisk z predaja tovaru sa stáva dôležitejší ako človek, ktorý ho vyrobil. 
Obchodovanie s ľuďmi porušuje samotnú podstatu, prirodzenosť a dôstojnosť ľudskej bytosti 
rovnako ako jej kapacitu budovať vzťahy a komunity, ktoré prispievajú k všeobecnému dobru. 



Otroctvo začína vtedy, keď ľudia nerešpektujú prirodzenosť, svoje telo a duchovný potenciál. Vidia 
samých seba a následne aj druhých ako obyčajné nástroje alebo predmety k dosiahnutiu určitého 
cieľa, predovšetkým peňazí, vplyvu a moci. 
 
2. (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.“ 
Komentár: 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. 
 
3. (MUŽ) „Bol som bezdomovec a tak som sa nechal nahovoriť. Dávali mi len biedne jedlo 
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.“ 
Komentár: 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. Často musia pracovať v zdraviu škodlivých 
podmienkach. a zaobchádza sa s nimi ako s komoditou a zdrojom profitu. 
 
4. (ŽENA) „Vyhrážali sa mi, že ak prestanem s prostitúciou, tak skončím aj s deťmi na ulici, 
že oznámia na sociálnych úradoch, že moje deti majú modriny po bitkách, že vykonávam 
prostitúciu a následne o deti prídem.“ 
Komentár: Obchodník často zláka obeť predstieraním romantického vzťahu a následnou lákavou 
pracovnou ponukou v zahraničí. Sny o krajšej budúcnosti sa potom zmenia na živú nočnú moru. 
Mladé ženy z celého sveta sú donútené pracovať ako prostitútky na ulici, v erotických kluboch 
alebo masážnych salónoch. 
 
5. (MUŽ) „Bolo to niekedy v zime, musel som žobrať na uliciach v Nemecku. Veľmi mi 
opuchli nohy, mal som neznesiteľné bolesti. Jedna okoloidúca mi privolala záchranku, ktorá 
ma odviezla do miestnej nemocnice. Najskôr mi chceli nohy amputovať. Keď som im to 
telefonoval, povedali mi, že to je dobré, pretože takto viac vyžobrem. Nakoniec mi však 
nohy zachránili.“ 
Komentár: Minulý rok bol v Rimavskej sobote odhalený veľký prípad obchodovania s ľuďmi na účel 
žobrania. V otrasných stiesnených podmienkach roky prežívalo 11 obetí pod našimi oknami. Išlo 
prevažne o bezdomovcov, ktorých zraniteľnosť zneužili obchodníci a vyvážali ich žobrať do 
Nemecka.  
 
6. (DIEŤA) „Odišli sme, aby sme pomohli našim rodičom, pretože žijeme v Rumunsku vo 
veľkej biede.  Spali sme iba pár hodín a 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.“ 
Komentár: V Matúšovom Evanjeliu sa píše ako Ježiš zavolal k sebe dieťa, postavil ho doprostred a 
povedal: "Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva.  Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme 
jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto 
maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do 
morskej hlbiny.“ (Mt. 18,2-6) 
 



 
PROSBY  
Komentár: 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: 
 
 
 1. ZA CIRKEV  

Modlime sa za Cirkev, aby všetci jej členovia boli lepšie informovaní o realite moderného 
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 moderné otroctvo a 
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. Daj aby 
v centre našej pozornosti bol vždy človek, aby sme lepšie počúvali, lepšie pomáhali a lepšie 
milovali. Daj aby sme poznali Tvoju vôľu a neprestajne na ňu odpovedali: „Tu som“. 

 
 
 6. PROSBY ZA KLIENTOV       
 

- Pane Ježišu, prosíme ťa za mladých mužov Petra, Martina a Alexa, aby v Tebe každodenne 
nachádzali silu, útechu a nádej v ich neľahkých osudoch. Daruj Miroslavovi vytrvalosť v práci, 
zodpovednosti a starostlivosti o svoju rodinu. Požehnaj aj jeho ženu a deti. 

 
- Ježišu, prosíme ťa za Jolku, aby mala vždy blízko seba ľudí, ktorí sa o ňu budú s láskou starať. 

Tiež požehnaj životy jej detí. Prosíme ťa za Jána, aby si mu daroval pokoj v duši a aby sa 
otvoril Tvojmu milosrdenstvu. 
 



- Pane Ježišu, daruj svoje milosti a požehnanie Mariánovi, aby ti ešte viac otvoril svoje srdce 
a dokázal nasmerovať svoj život na nebeský cieľ. Ježišu, prosíme Ťa za Tibora, aby našiel 
zázemie, blízkosť a domov. Požehnaj  Jána v jeho rozhodnutí vykročiť na novú cestu. Daruj 
mu motiváciu a silu vytrvať na tejto ceste. Daruj vytrvalosť v predsavzatí Tomášovi 
a požehnaj jeho cestu životom pravými priateľstvami. 
 

- Zverujeme Ti aj mladú ženu Máriu, aby sa dokázala opäť  cítiť  bezpečne v kruhu svojej 
rodiny a komunity. Prosíme za mladú mamičku Tatianu, aby bola láskyplnou, zodpovednou 
a starostlivou mamou svojmu dieťaťu. Buď pre Denisu svetlom v jej hľadaní a blúdení, aby sa 
vydala na správnu cestu životom. Prosíme Ťa aj o pomoc pre Vladimíru, Moniku a Miroslava.  
 

- Za Katku, ktorú si len nedávno povolal k sebe. Daj, aby jej duša zakusovala blaženosť 
z Tvojej blízkosti.  Za zosnulého Gabriela, nech mu Pán dá večné spočinutie v Jeho náručí. 

 
 

OTČE NÁŠ 
 
 

ZAPÁLENIE SVIEC   
Komentár: 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. 
 
 
ZÁVEREČNÁ MODLITBA 
Komentár: Na záver sa modlime spolu so sv. Bakhitou, ktorá na vlastnej koži zažila hrôzy otroctva:  
 
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. 

(Modlitebný obrázok sv. Bakhity) 


