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Za obete obchodovani sa modlíme už 8-my rok, odkedy pápež František vyhlásil
Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi a určil ho na 8.
februára, ktorý je dňom liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu. Pre pandemické opatrenia sme aj tento rok zvolili formu komornej modlitby za obete obchodovania, do ktorej pozývame rodiny i jednotlivcov, malé skupiny vo svojom bezpečnom
prostredí.

Z otroctva k slobode
O ceste sv. Bakhity z otroctva k slobode
si môžete prečítať na www.obchodsludmi.sk , záložka SV. BAKHITA.
Ak vás zaujíma, kde a ako prežila vyše 40
rokov svojho rehoľného pôsobenia,
nájdete tu tiež článok Púť k sv. Bakhite aj
s fotograﬁami miesta, kde žila.

Cnosti sv. Bakhity
Keď sa raz Bakhity niekto opýtal, čo by robila, keby stretla svojich bývalých únoscov. Odpovedala:
„Ak by som sa mala stretnúť s tými, ktorí ma uniesli, a dokonca aj s tými, ktorí ma týrali, pokľakla by
som a pobozkala ich ruky. Lebo keby sa tieto veci nestali, dnes by som nebola kresťankou a
rehoľníčkou.
To nám odhaľuje tri z jej cností. V prvom rade to ukazuje jej odpustenie: už dávno pretrhla
akékoľvek reťaze nenávisti a zatrpknutosti. Ďalej to odhaľuje jej vieru: videla, ako Božia tajomná
prozreteľnosť funguje aj v tom najhoršom utrpení. Nakoniec to ilustruje jej vďačnosť: bola hlboko
vďačná za to, že si našla cestu k Bohu a stala sa rehoľníčkou.

Sv. Ján Pavol II. ju nazval “ženou odpustenia a zmierenia“.

Bola to žena priam “ukážkovo slobodná .“ Nebol v nej ani kúsok nenávisti , ktorá by ju zväzovala .

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. Obraciame sa v modlitbe k
nebeskému Otcovi a zverujeme mu všetkých, ktorí zakúšajú násilie a neprávosť.

Príbehy ich vlastnými slovami
Krátke príbehy obetí (ich mená sú zmenené) sú vypovedané ich vlastnými slovami. Po ich
prečítaní môžeme symbolicky zapáliť sviečku - za daného človeka, ako aj za všetkých
ďalších, ktorí sú vo svete trpiaci a je im upieraná sloboda. Ku každému príbehu ponúkame
krátky úsek zo Sv. písma na tichú kontempláciu.

Viac príbehov odznie v rádiu Lumen 8.2.2022 po 21:00 h

Boris
Čítanie z Knihy Exodus 1, 11 – 13
„Keď som s nimi žil, stále sa mi vyhrážali. Vraveli: Choď
do práce alebo budeš bezdomovec! To, čo mi pred
odchodom sľúbili, nebolo to, čo som reálne dostával.
Od prvého mesiaca po príchode do Anglicka, som
prosil, aby som mohol ísť späť domov. Trvalo to
napokon 8 rokov. Mám odpor k minulosti, nie je na nej
nič, čo by som si mohol vážiť.
Po príchode na Slovensko mi charita pomohla postaviť
sa na vlastné nohy. Bol som štyri roky zamestnaný,
býval som v podnájme. No prišla pandémia a ja som
nemohol chodiť do práce. Tak som sa vrátil k svojim
závislostiam. Ubíjala ma samota. Niekoľkokrát som bol
na liečení, no opäť som do toho padol. Sám som si už
nevedel rady. Opäť mi pomohla charita. V novembri
som nastúpil do zariadenia, kde mi pomáhajú bojovať
so závislosťou. Som tu spokojný. Verím, že vydržím
celých 13 mesiacov, aby som sa opäť mohol vrátiť do
normálneho života, zamestnať sa a založiť si rodinu.”

Martina
Čítanie z Knihy Prísloví 31, 8-9
“Od narodenia sme boli so sestrou sluchovo postihnuté. Vyrastali sme v detskom domove. Po dovŕšení
dospelosti sme sa vrátili do rodnej dediny a túžili sa
zamestnať. Príležitosti však neprichádzali, až raz do
dediny prišli muži na drahom aute, ktorí hľadali
ženy na prácu v Anglicku. Rozhodli sme sa ísť. Keď
sme so sestrou dorazili do Anglicka, rozdelili nás.
Mňa prinútili vydať sa za cudzinca, s ktorým som
potom musela žiť dva roky. Podarilo sa mi vyslobodiť a vrátiť na Slovensko.
Teraz mám krásnu rodinku. Som šťastná so svojím
malým synčekom a partnerom. Chodím do práce.
Snažím sa starať o domácnosť. Bývame zatiaľ v
podnájme, ale chceli by sme vlastné bývanie.”

Prosby
Bože, obdaruj obete obchodovania silou vysporiadať sa s tým, čo prežili a tiež
naplň ich srdcia vierou, nádejou a láskou, aby napriek všetkému mohli žiť plnohodnotný život.
Pane, prosíme, daj nám dostatok empatie, citlivosti a porozumenia pre všetky
obete sexuálneho vykorisťovania a zneužívania. Za všetkých mužov Ťa tiež, Pane,
prosíme, aby k ženám pristupovali s úctou a rešpektom, a dávali tým príklad aj
svojim synom.
Prosíme Ťa aj za všetkých, ktorí sú v dôsledku chudoby a obmedzených príležitostí
na začlenenie sa na trhu práce vystavení riziku zneužitia obchodníkmi s ľuďmi, a
postaraj sa o ich dôstojné živobytie.
Mladé ženy a maloleté osoby z rómskych komunít sú obzvlášť zraniteľné voči
vykorisťovaniu a obchodovaniu s ľuďmi v dôsledku viacerých sociálno-ekonomických faktorov, ako je viacrozmerná chudoba. Pane, prosíme Ťa za to, aby štát
a podnikateľské subjekty vytvárali príležitosti na dôstojnú prácu so spravodlivou
mzdou, ktorá by rodinám umožnila dôstojne uspokojovať svoje potreby.
Prosíme ťa aj za všetky pre nás neviditeľné obete núteného žobrania všade vo
svete, vysloboď ich z rúk násilníkov a daruj im nový život. Pomôž aj celej rodine
Cirkvi, aby sme ako jej členovia nezatvárali oči pred realitou 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.
Všemohúci Bože, medzi obeťami sú aj mnohí cudzinci, ktorí túžili nájsť bezpečie a
lepší život v našej krajine, no napokon sa stali obeťami podvodov a zlého zaobchádzania. Usmerňuj vládnych predstaviteľov, aby spravodlivými zákonmi chránili
aj cudzineckých pracovníkov pred vykorisťovaním a zabezpečili im spravodlivé
podmienky na prácu.
Pandémia zhoršila aj zraniteľnosť zdravotne postihnutých ľudí. Zároveň sa rozšírilo
využívanie internetu na nábor a vykorisťovanie obetí. Prosíme, ochraňuj ich pred
tými, čo neváhajú zneužiť ich dôveru a smäd po láskyplnom vzťahu, aby dokázali
odolať psychickej manipulácii predátorov.
Láskavý Ježišu, prosíme Ťa aj za všetkých obchodníkov s ľuďmi: dotkni sa ich sŕdc,
aby našli silu odvrátiť sa od svojich zlých činov a dokázali vidieť v každom človeku
vtlačený Tvoj obraz.
Prosíme Ťa tiež za tých, ktorí odišli po ťažkom utrpení a chorobách. Prosíme Ťa,
voveď ich do svojho kráľovstva, aby pri Tebe našli nekonečnú úľavu a večné šťastie.
Tiež Ťa prosíme za všetkých, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, avšak
nedožili sa pozemského vyslobodenia, aj im daruj večné odpočinutie a radosť z
Tvojej blízkosti.

Aktivity so sv. Bakhitou
Pre mladšie deti
Malá Bakhita obdivovala mihotavé trblietanie
hviezd a chcela raz spoznať toho, kto ich stvoril.
Nakresli hviezdnu oblohu, ako ju ty vidíš, a čo v
nej mohla vidieť Bakhita, keď ju tak obdivovala.
Pozeráme sa predsa na rovnakú oblohu z Afriky
aj zo Slovenska.
Menšie deti si môžu tiež vymaľovať obrázok sv.
Bakhity z minulého roku. Obrázok si stiahnete v
materiáloch k modlitbe 2021 (www.obchodsludmi.sk, záložka SV.BAKHITA)

Pre staršie deti
Pokračujeme v tvorivej aktivite so sv. Bakhitou. Tentokrát vyrábame svietnik k modlitbe
podľa vlastnej fantázie. Môžeš použiť čajovú sviečku a pozor na horľavé materiály!

Toto je naša sviečka so sv. Bakhitou, k svojej môžeš použiť
prírodné materiály, niečo africké alebo čo doma nájdeš.
Hlavným motívom modlitby je „Z otroctva k slobode“,
čoho vzorom je nám sv. Bakhita. (K tejto myšlienke nás
inšpirovala kolegyňa, ktorá sa s nami naďalej v modlitbe
spája až z ďalekého Dánska so zapálenou sviečkou a
obrázkom sv. Bakhity a vecami, ktoré jej tému oslobodenia pripomínajú. Modlitba totiž presahuje každé časové a
priestorové obmedzenie.)

Súťaž
Svoju sviečku zapálenú k modlitbe nám môžeš s rodičmi odfotiť a poslať
na email stoptrafficking@charita.sk počas celého februára. Začiatkom
marca oceníme tri najpôsobivejšie svietničky so sv. Bakhitou africkým
darčekom a spolu s ostatnými zverejníme na Facebooku STOP obchodovaniu s ľuďmi. Tým vytvoríme malú svetelnú reťaz spoločnej modlitby.
Ideš s nami do toho?

