
Za koho sa modlíme?  

Inšpirácie k modlitbe za obete obchodovania  

8.2.2018 sa už štvrtýkrát budeme modliť za obete obchodovania a 
konkrétne aj za slovenské ženy, mužov a deti, ktoré boli vykorisťované.  
Slovenská katolícka charita im v spolupráci s diecéznymi charitami 
pomáha postaviť sa opäť na nohy v rámci projektu STOP obchodovaniu 
s ľuďmi od roku 2008.  
 
Ustanovenie Dňa modlitby za obete je krásnou iniciatívou Svätého otca 

Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do 
všetkých krajín, miest a regiónov.  
 

Otroctvo bolo zrušené, ale neskončilo, dokonca sa v súčasnosti deje v 
mnohonásobne väčšom rozsahu ako sa dialo v minulosti. Nadobudlo 
nové formy (nútená prostitúcia, nútená práca a nútené žobranie, 
nútené sobáše, predaj na orgány) a dotýka sa takmer 45 miliónov ľudí, z 
čoho 1,2 miliónov sú deti. Obchodovanie s ľuďmi existuje kvôli ľudskej 
chamtivosti a strate zmyslu pre vnímanie druhého ako ľudskej bytosti. 
Človek je v očiach obchodníka len predmet, ktorý možno opakovane 
použiť a následne odhodiť.  
  
Byť otrokom znamená byť spútaný. Tá reťaz okráda ľudí o slobodu, núti 
ich žiť podľa vôle niekoho druhého. Novodobé otroctvo tvoria mnohé 
články jednej reťaze. Tieto články majú svoje mená: obete so svojou 
zraniteľnosťou, obchodníci s vysokými zárobkami, konzumenti 
s nestriedmou túžbou uniknúť frustrácii  v okamžitom uspokojení, 
spoločnosť s prázdnymi hodnotami a prílišnou zhovievavosťou, vláda so 
skorumpovaným systémom a napomáhaním zločinu, Cirkev a každý 
kresťan zamrznutý v tichu a ľahostajnosti. 
  
 

 

  



 
Za Medzinárodný deň modlitby určil Svätý Otec  8.február, keďže tento 
deň je dňom liturgickej spomienky na Svätú Bakhitu, otrokyňu zo 
Sudánu, ktorá sa stala svätou.  
 
Pápež František hovorí: „Ako veľmi si želám, aby sme všetci zachytili 
Boží nárek: ‘Kde je tvoj brat?’ (Gen. 4:9). Kde je tvoj brat a tvoja sestra, 
ktorí sú zotročení? Kde je tvoj brat a sestra, ktorých každý deň zabíjaš v 
utajených skladoch, v sieťach erotických salónov, v deťoch 
zneužívaných na žobranie, vo vykorisťujúcej práci? Neodvracajme od 
nich zrak.“ (In Evangelli Gaudium) 
  
 Pápež František sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme 
neodvracali zrak pred utrpením bratov a sestier zbavených slobody a 
dôstojnosti, ale aby sme mali „odvahu dotknúť sa trpiaceho Kristovho 
tela“! 
 
Sme obklopení utrpením druhých. V súčasnosti sa na nás valí zovšadiaľ. 
Myslíme si, že sa nás bytostne netýka, a tak si naň pomaly zvykáme, 
akoby to bolo niečo normálne. Dávajme si pozor na túto  „všeobecnú 
ľahostajnosť“ alebo ako pápež František hovorí „globalizáciu 
ľahostajnosti“, lebo sa ňou nepriamo podieľame na zle, ktoré v našom 
vnímaní človeka degraduje na predmet. 
 
 

 

  

Medzinárodný deň modlitby  

a povedomia o obchodovaní s ľuďmi 



O sv. Jozefíne Bakhite 

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. Meno Bakhita, ktoré znamená „majúca šťastie“, jej 
vymysleli únoscovia. 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 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!“.  
V roku 1992 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Jozefínu Bakhitu za 
blahoslavenú a neskôr v r. 2000 za svätú.  
A neskôr, keď ju Svätý Otec vyhlasoval za svätú, poznamenal: 
„Vo Svätej Jozefíne Bakhite nachádzame žiarivú obhajkyňu 
pravej emancipácie. Jej životný príbeh nie je inšpiráciou k 
pasívnemu prijatiu, ale naopak k pevnému odhodlaniu 
efektívne pracovať na oslobodení dievčat a žien spod útlaku 
a násilia a na tom, aby im bola navrátená dôstojnosť v plnom 
výkone ich práv.“ 
  

 

 
Sv. Bakhita nosila 
prívesok s obrazom 
Sedembolestnej 
Panny Márie, 
patrónky Slovenska.  
Je s ním vyobrazená 
aj na ikone. O to nám 
môže byť táto 
černošská svätica 
bližšia. 

 



 

 

 

 

Aj pod našimi oknami 
 

 

 

5.1.2018 sa v okrese Rimavská Sobota uskutočnila veľká policajná 
razia. Policajti zasahovali od skorých ranných hodín vo viacerých 
rodinných domoch proti obchodníkom s ľuďmi. Prehľadávali aj 
okolité prístavby a autá.  
Práve v prístavbách bývali v otrasných podmienkach a zime 
bezdomovci a telesne postihnutí invalidní dôchodcovia, ktorých 
obchodníci nútili žobrať v rôznych mestách na Slovensku, ale tiež 
vyvážali na žobranie do zahraničia. Najmenej 16 ľudí zo Slovenska zo 
sociálne slabších spoločenských vrstiev podľa polície nútili od roku 
2013 žobrať v rakúskom Salzburgu, švajčiarskom Otene či 
nemeckom Berlíne. Denne vyžobrali od 100 do 300 EUR. Vyžobrané 
peniaze mali odovzdávať pod hrozbou hrubého násilia obvinených. 
Cieľom zásahu bolo rozbiť organizovanú skupinu zameranú na 
zneužívanie ľudí za účelom zisku zo žobrania.  

 

Utečenecká kríza a obchodovanie s ľuďmi 
Uvedomme si veľmi subtílnu čiaru medzi utečeneckou krízou a 
obchodom s ľuďmi. Existuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú 
k zraniteľnosti utečencov: chudoba a nedostatok prostriedkov na 
prežitie – k tomu sa pridávajú nerealistické očakávania 
prezentované v médiách; nízka úroveň gramotnosti; neznalosť 
zákona, kultúry a často jazyku prijímajúcej krajiny. To všetko robí 
utečencov, a najmä deti fyzicky aj psychicky závislými. Ale 
najmocnejšou silou poháňajúcou vykorisťovanie a zneužívanie je 
dopyt. Ak nebudú prísnejšie a účinné kroky prijaté proti tým, 
ktorí profitujú z takéhoto zneužívania, nebudeme schopní 
novodobé otroctvo zastaviť. 

 

Súčasná téma  



 

 

 

 

O projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi 

 

 

 

Slovenská katolícka charita stojí pri obetiach v rámci projektu STOP 
obchodovaniu s ľuďmi od roku 2008. 
Hlavným cieľom projektu je priama pomoc obetiam obchodovania s ich 
reintegráciou do spoločnosti. Slovákom,  ktorí sa v zahraničí stali obeťami 
obchodovania,  asistujeme pri bezpečnom návrate na Slovensko a následne 
im poskytujeme komplexnú starostlivosť s individuálnym prístupom.  
Venujeme sa tiež prevencii a osvete.  V rámci preventívnych aktivít a 
kampaní na celom Slovensku zvyšujeme povedomie o danej problematike, 
so zameraním na zraniteľné skupiny ako sú detské domovy , domovy na pol 
ceste, útulky, zariadenia pre žiadateľov o azyl.  
  
Kto sa chce dozvedieť viac o projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi alebo ho 
podporiť, ponúkame naše materiály a letáky na vyžiadanie.  
  
Webstránka www.obchodsludmi.sk 
Facebook Stop obchodovaniu s ludmi 
  
Aktuálne články v médiách, v ktorých sa dozviete viac o našej práci:  
https://www.aktuality.sk/clanok/530320/pomaha-obetiam-obchodu-s-
ludmi-obchodnici-vedia-ako-to-na-vas-zahrat/  
  
https://aktualne.centrum.sk/slovensko/spolocnost/novodobi-otroci-tri-
pol-roka-drel-slovenskych-vykoristovatelov-anglickych-fabrikach.html 
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