KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA VYHLASUJE

ZBIERKU PRE PRENASLEDOVANÝCH
KRESŤANOV A UTEČENCOV
ĎAKUJEME!
Medzinárodná pastoračná organizácia ACN
ročne podporuje prenasledovaných
kresťanov v takmer v 150 krajinách sveta.
Len v Iraku a Sýrii podporila ACN v roku 2017
projekty v sumách 9,3 mil. a 4,5 mil. EUR.
Vďaka štedrosti Slovákov sme v uplynulom
roku pomohli kresťanským rodinám
na Ninivskej planine v Iraku obnoviť
13 domov v hodnote 75 400 EUR.

POKRAČUJEME!
www.acn-slovensko.org

Drahí bratia a sestry, milí veriaci,
obdobie pôstu nás pozýva, aby sme sa
striedmym užívaním hmotných vecí zbavovali
sebectva a hľadali hodnoty trváce. Keď si všímame
ľudí, ktorých postihlo nešťastie a bieda, chránime svoje srdcia pred nebezpečenstvom egoizmu,
a otvárame sa pre veci Božie.
Nie je to tak dávno, čo sme my sami dostali
možnosť nového začiatku. Po páde komunizmu
prišla príležitosť obnoviť zničené kláštory,
opraviť chrámy, vybudovať školy, rozvinúť dlho
potláčaný život Cirkvi na Slovensku. Dostalo sa
nám mnoho pomoci zo zahraničia, od našich
bratov a sestier vo viere.
Nie sme dnes bohatí a ani všetky naše potreby
nedokážeme pokryť. Avšak vďačnosť za Božie
dary, ktoré sme dostali prostredníctvom dobrých
ľudí, nás povzbudzuje, aby sme sami pomáhali.
Našim bratom a sestrám vo viere, ktorí sa vo vojnou
zničených krajinách pokúšajú začať odznova: aby
nemuseli utekať, aby mohli zostať v rodnej zemi.
Svedectvo kresťanov Blízkeho východu je veľkým
povzbudením pre nás, čo žijeme v mieri. V mene
všetkých biskupov vám veľmi ďakujem za každý milodar pre ich záchranu! Vďaka vašim obetám sa už
poskytlo mnoho pomoci a veľa ďalšej sa ešte poskytne. Nech vám dobrotivý Boh štedro odplatí ochotu
podeliť sa a naplní vás vnútornou radosťou z radosti
darovanej druhým.

Mons. Jozef Haľko,

bratislavský pomocný biskup,
predseda Rady KBS pre migrantov a utečencov

Dajme ľuďom šancu žiť v krajine,
v ktorej sa narodili.

5. pôstna nedeľa, 18. marec 2018

Od roku 2015 sme pomohli utečencom a prenasledovaným
kresťanom na Blízkom východe konkrétnou pomocou:
Základné potreby na prežitie
Distribúcia potravinových a hygienických balíkov – Al Hassaka, Sýria

51 845 EUR

Solárne panely kvôli častým výpadkom prúdu – Sulejmania, Irak

32 150 EUR

Vybudovanie studne v meste zničenom tzv. ISIS - Šingál, Irak

44 300 EUR

Zabezpečenie základných životných potrieb – Al Hassaka, Sýria

50 000 EUR

Obnova dvoch studní zničených tzv. ISIS – Šerfadin, Irak

57 000 EUR

Generátor kvôli častým výpadkom prúdu – Sulejmania, Irak

20 245 EUR

Psychologická pomoc
Centrum pre psychologickú pomoc – Erbil, Irak

SÝRIA
LIBANON

JORDÁNSKO

IRAK

pomohli sme
spolu približne
42 000 ľuďom
v núdzi

47 100 EUR

Vzdelávanie
Zabezpečenie detí ku vzdelaniu
– pohraničná oblasť Sýria-Jordánsko

50 000 EUR

Podpora detí utečencov vo vzdelávaní
- viaceré lokality v Libanone

40 000 EUR

Podpora univerzitných študentov – Kirkuk, Irak

83 100 EUR

Vzdelávanie pre deti palestínskych utečencov
- tábor Dbayeh, Libanon

17 390 EUR

Budovanie komunity
Výstavba exercičného domu – Sulejmania, Irak
Pastoračné centrum, jasle a škôlka – Sulejmania, Irak

Zbierku môžete podporiť aj prostredníctvom
IBAN: SK48 0200 0000 0030 9517 6351 V.S. 32018
Viac info: www.charita.sk/ pomoc-utecencom

50 000 EUR
134 200 EUR

Milí priatelia a dobrodinci,
Slovenská katolícka charita pomáha ľuďom
v núdzi už viac ako 90 rokov. Na Slovensku
i v zahraničí sa snažíme zmierňovať utrpenie konkrétnych ľudí.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila
na nedeľu 18. marca 2018 zbierku na pomoc
prenasledovaným kresťanom a utečencom,
ktorí, žiaľ, z dôvodu ozbrojeného konfliktu v ich
krajine prišli o svoje obydlie, živobytie, často aj
o členov rodiny, a aj o možnosť pokojne navštevovať školu či kostol.
Vďaka príspevkom slovenských darcov, ktorí
podporili podobnú zbierku v roku 2015 a 2016,
sme pomohli už viac ako 27 000 ľuďom núteným
ujsť zo svojej vlasti v Iraku a Sýrii. Po mojom polročnom pôsobení na humanitárnom projekte
v irackom Kurdistane môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že utečenci sú odhodlaní sa vrátiť
a znovu vybudovať svoje domy a kostoly. Bez
pomoci to však dokážu iba veľmi ťažko.
Pre nás cudzo znejúce názvy miest ako Karakoš
alebo Šingál pre iných ľudí znamenajú ich domovy, v ktorých túžia spolu so svojimi drahými opäť
žiť normálny život. Len vďaka vašej štedrosti im
k tomu budeme môcť pomôcť.
Spolu s nimi Vám za Váš dar vyslovujem
už vopred úprimné „Pán Boh odmeň“.

Erich Hulman

generálny sekretár SKCH

