Sv. Bakhita

modlitba za obete obchodovania 8. 2. 2021
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Príbeh sv. Bakhity
Na úvod si predstavíme sv. Bakhitu cez jej
životný príbeh, jej cestu k slobode a Bohu.
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Pre pandemické opatrenia tento rok pozývame k
modlitbe za obete
obchodovania v malých
spoločenstvách. Rodiny i
jednotlivci sa môžu
zapojiť vo svojich
bezpečných bublinách.

Svätá Jozefína Bakhita žila v 19. storočí v Sudáne, kde bola ako
9-ročná násilne odvlečená do otroctva. Jej väznitelia s ňou zaobchádzali kruto a predávali ju stále ďalej. Prežívala silné fyzické i
psychické poníženie. Jej telo bolo poznačené 144-mi jazvami.
Trestali ju za každú maličkosť, nezriedka zbili a nechali ležať v kaluži
krvi. Spávala na holej zemi. Napriek bolestiam Bakhita všetko ticho
znášala. Neskôr vyznala: „Keby som počas otroctva bola poznala
Pána, o koľko menej by som trpela!” Napokon ju predali talianskemu konzulovi v Sudáne, u ktorého sa k nej prvýkrát správali ako
k človeku. Pomáhala v domácnosti a cítila sa šťastná. Po dvoch
rokoch ju konzul vzal so sebou do Talianska, kde bolo otroctvo už v
tom čase zrušené a tak sa stala Bakhita oficiálne slobodnou.
Následne sa dostala k sestrám Kanosiánkam v Benátkach, kde
spoznala Boha, ktorého „už dávno cítila vo svojom srdci bez toho,
že by vedela, kto to je“. Bohu potom verne slúžila až do svojej smrti,
pracovala v kuchyni, umývala riad, bola vrátničkou a kostolníčkou.
O blížnych sa Sestra Bakhita vždy starala s láskou, jej neustály
úsmev si získaval srdcia ľudí, tak ako jej pokora a jednoduchosť. V
staršom veku, keď ochorela, vrátili sa jej bolestné spomienky z čias
otroctva a modlila sa: „Prosím, uvoľni reťaze… sú ťažké!“

Vlastné meno si po
prežitých hrôzach
nepamätala, meno
Bakhita, ktoré
znamená „majúca
šťastie“, jej dali
únoscovia.

Sv. Bakhita nosila
prívesok s obrazom
Sedembolestnej
Panny Márie,
patrónky Slovenska.

V roku 1992 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Jozefínu Bakhitu za blahoslavenú a v r. 2000 za svätú.

2.

Úvodná modlitba

Bože, v Tvojich očiach má každý človek nekonečnú hodnotu, je slobodný a určený na život v slobode v
Tvojej láske. Preto sa dnes spájame v modlitbe za všetkých, ktorým je táto sloboda vo svete upieraná.
V tento deň sa modlíme spolu so sv. Bakhitou, ktorá sama zažila okovy otroctva a pripomíname si
príbehy konkrétnych ľudí, obetí obchodovania, ktorých sa podarilo oslobodiť. Ich vlastné slová nám
sprítomnia skutočnosť, akú denne prežívajú milióny ľudí vo svete, ako aj novú nádej v ich živote.
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ˇ
Cítanie
zo sv. písma

/Jn 10, 9-15/: “Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde
pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali
hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je
pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď
je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako
mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.”

4.

Príbehy ich vlastnými slovami
Krátke príbehy obetí* sú vypovedané ich vlastnými slovami. Môžeme
si vybrať jeden a po prečítaní zapáliť sviečku ako za daného človeka,
tak i za všetky ďalšie duše vo svete, ktoré naďalej trpia a je im
upieraná sloboda.
* ich mená sú zmenené z dôvodu bezpečnosti

Ondrej
Bol som v Anglicku štyri roky, ale nič
som si nezarobil. Všetky zarobené
peniaze mi bral. Teraz nemám nič.
Robil som väčšinou v pekárni. K
dispozícii som mu musel byť vždy,
keď niečo potreboval, lebo som uňho
aj býval. Teraz som späť na Slovensku. Zatiaľ pracujem len príležitostne na brigádu, ale chcel by som
si nájsť stálu prácu a mať stály
príjem, aby som mal na živobytie a
nemusel sa trápiť, čo bude v
budúcnosti.
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Keď som žila na ulici, spoznala som sa
s mužom rumunskej národnosti. Nútil
ma žobrať a keď som odmietala,
vyhrážal sa, že ma zabije. Neraz ma
zbil. Vyžobrané peniaze som mu
musela odovzdávať a on ich prepil.
Teraz som rada, že už je v base. Už sa
nebojím. Bojím sa, len keď ho pustia.
Som spokojná s tým, čo mám. Nie
som sama. S Ďulom sme spolu,
máme sa radi, pomáhame si. Radi by
sme mali skromné bývanie v malom
domčeku.

Miladka

Chang

Hľadal som si prácu, v Číne som bol
šéfkuchár. Vyhliadol si ma jeden čínsky
podnikateľ zo Slovenska. Keď som sem
prišiel, zamestnal ma vo svojej reštaurácii.
Vybavil mi všetky doklady a povolenia.
Pracoval som uňho dva roky denne 12 až
13 hodín, 6 a pol dňa v týždni až do
pandémie. Potom ma vyhodil bez
dokladov na ulicu. Cez linku pomoci som
sa dostal do bezpečného charitného
ubytovania. Pomohli mi získať späť pas,
postupne mi pomáhajú s prácou a
obnovením povolenia na pobyt. Slovensko je krásna krajina, rád by som tu ostal.

Prosby

- Milosrdný Bože, prosíme Ťa za všetkých, ktorých nedostatok milujúceho rodinného zázemia dostal
do zraniteľnej situácie, v ktorej sa ľahko stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Prosíme Ťa, aby pocítili
Tvoju lásku, dobrotu a starostlivosť. Posielaj im do cesty ľudí, ktorí im pomôžu a budú im oporou.
- Prosíme za tých, ktorí si kupovaním sexuálnych služieb snažia uspokojiť túžbu po naplnení a vzťahu.
Za všetkých mužov Ťa Pane prosíme aby k ženám pristupovali s úctou a rešpektom a dávali tým
príklad aj svojím synom.
- Bože, pomôž celej rodine Cirkvi, aby sme sa ako jej členovia zaujímali o realitu novodobého otroctva
a s odvahou sa postavili nespravodlivosti. Daj, aby sme sa na našich bratov a sestry, ktorí prešli cez
bolestivú skúsenosť vykorisťovania, pozerali očami súcitu a nezmazateľnej ľudskej dôstojnosti.
- Prosíme Ťa za tých, čo vykorisťujú: dotkni sa ich sŕdc, aby našli silu odvrátiť sa od svojich zlých činov
a dokázali vidieť v každom človeku vtlačený Tvoj obraz.
- Bože, prosíme, usmerňuj vládnych predstaviteľov krajín, aby spravodlivými zákonmi chránili svojich
občanov aj cudzineckých pracovníkov pred vykorisťovaním a zabezpečili im dôstojné podmienky na
prácu.
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Modlitba k sv. Bakhite

Na záver sa spoločne pomodlime k sv. Jozefíne
Bakhite, patrónke všetkých obetí obchodovania s
ľuďmi:
Svätá Jozefína Bakhita,
Predali Ťa do otroctva, keď si bola ešte dieťa.
Musela si znášať nevýslovné utrpenie a bolesť.
Oslobodená z fyzického zotročenia,
našla si pravé vykúpenie v stretnutí s Kristom a jeho Cirkvou.
Svätá Bakhita, pomôž všetkým, ktorí sú držaní v otroctve;
Prihovor sa za nich u Boha, aby mohli byť prepustení
z reťazí svojich väzniteľov,
na Tvoj príhovor nech Pán vyslobodí všetkých otrokov.
Prines útechu tým, ktorých sa podarilo vyslobodiť,
a daj im dôveru, aby sa utiekali k Tvojej nádeji.
Pomôž všetkým zachráneným obetiam
nájsť uzdravenie zo svojich zranení.
Prosíme Ťa o modlitby a príhovory za tých,
čo sú zotročení medzi nami. Amen.
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Aktivity pre deti

pre mladšie

Obrázok na vyfarbenie

pre staršie

Vedomostné otázky

(nájdeš na nasledujúcej strane)

Podobný obrázok sv.
Bakhity maľovali aj
deti v Centre
nepoškvrneného
srdca Panny
Márie v Ugande,
ktoré spravuje
Slovenská katolícka
charita na pomoc
chudobným a chorým deťom.

- Odkiaľ pochádza sv. Jozefína Bakhita?
Ak si počúval/-a dobre jej životný príbeh,
budeš to vedieť :)
- Na ktorom kontinente sa táto krajina
nachádza, vieš ju nájsť na mape?
- Prečo je nám Slovákom táto svätica
blízka? (odpoveď nájdeš na 1. strane)
- Poznáš iných svätých a ich príbehy?
Porozprávaj o nich.

ˇ z Afriky?
Chceš získatˇmalý darcek
ˇ
Sútaž

Môžeš sa zapojiť do súťaže a nakresliť/namaľovať/vymodelovať vlastný portrétik sv. Bakhity a poslať nám ho na adresu
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 811 01 Bratislava s označením zásielky “sv. Bakhita” počas celého februára.
Rôzne predlohy nájdeš na internete, no kreativite sa medze
nekladú. Začiatkom marca oceníme 3 najpôsobivejšie
Bakhitky africkým darčekom a ďalšie diela zverejníme na
facebooku STOP obchodovaniu s ľuďmi a tak budeš
súčasťou našej online výstavy :)

sv. BAKHITA

