
Pracovný list 

88..  ffeebbrruuáárr::  ssvv..  JJoozzeeffíínnaa  BBaakkhhiittaa,,  ppaannnnaa  
Sv. Jozefína Bakhita sa narodila v 
Južnom Sudáne v r. 1869. Ako 
mladé dievča bola unesená a 
predaná do otroctva. Predaná 
 a znovu predávaná na trhoch s 
otrokmi v El Obeide a Chartúme,  
jej majitelia s  ňou brutálne 
zaobchádzali. Nepamätala si 
meno, ktoré jej dali rodičia. 
Bakhita, čo znamená Šťastná, je 
meno, ktorým ju ironicky nazval 
jej únosca.                                    
V roku 1883 si ju kúpil taliansky 
diplomat, ktorý ju poslal do Talianska 
pracovať ako pestúnku pre dcéru 
rodinného priateľa, študujúcu 
so sestrami kanosiánkami. Práve tu 
Bakhita spoznávala Boha, ktorého 
„tušila vo svojom srdci – bez 
poznania, kým Boh je.” V roku 1890 
bola pokrstená a prijala meno Jozefína. 
Neskôr si talianska rodina prišla vziať  svoj „majetok” späť do Afriky. 
Jozefína vyjadrila svoje rozhodnutie zostať. Keď rodina trvala na tom, 
aby išla aj ona, Jozefína zostala pevne rozhodnutá a neskôr napísala: 
“Som si istá, že Boh mi dal v tej chvíli silu.” S podporou predstavenej 
sestier kanosiániek a benátskeho kardinála  získala slobodu a neskôr 
vstúpila do noviciátu. Nasledujúcich 50 rokov žila život modlitby 
a služby ako sestra kanosiánka do svojej smrti v roku  1947. 
Niekoľko týždňov pred svojou smrťou sv. Jozefína Bakhita znovu 
prežívala hrôzostrašné dni jej únosu. Viackrát kričala: „Prosím, uvoľnite  
mi reťaze…. Sú tak ťažké!” 
Sv. Jozefína bola kanonizovaná v roku 2000. Je patrónkou  unesených 
a obchodovaných ľudí. 

Osemsmerovka s tajničkou: Bakhita mala 21 rokov, keď prijala sviatosť 
krstu a s ním meno Jozefína. Potom ju často bolo vidieť v kostole ako 
bozkáva krstiteľnicu a šepká – tajnička: 
 
AFRIKA, ARABI, BAKHITA, BOŽIA VÔĽA, JAZVY, JOZEFÍNA, KRAJČÍRKA, 
KRST, MILOSRDENSTVO, MODLITBA, OBCHODOVANIE, ODPUSTENIE, 
OŠETROVATEĽKA, PESTÚNKA, PREDAŤ, RADOSŤ, REHOĽNÉ SESTRY, 
REŤAZE, SAKRISTIÁNKA, SLUŽBA, SPRAVODLIVOSŤ, VŠETKO, ÚNOS, 
ÚSMEV, ĽUDIA, ŤAŽKÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky: 
 1. Čo znamená meno Bakhita?  
 2. Odkiaľ pochádzala a kým bola sv. Jozefína Bakhita?  
 Úlohy a predsavzatie: 
 1. Usmej sa na niekoho, kto je v škole neobľúbený. 
 2. Pomodli sa za kresťanov, ktorí sú dnes prenasledovaní v Sudáne 
a tiež za ľudí, ktorých uniesli a zotročili. 
3. Vymaľuj obrázok.  


