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1. Slovo na úvod
Milé AKW rodiny, animátori a priatelia!
Dnes som stretol jedného spolubrata, spýtal sa ma: „Ako sa máš?“. Pochválil som
sa mu, že som si kúpil nové kľačadlo a že sa snažím modliť breviár na ňom a nie po
sediačky, ako doteraz. Viete ako mi odpovedal? „Nie si prvý čo mi to hovorí,
kľačadlá sú teraz v kurze!“
„Kovidové“ obdobie nás pozýva zatiahnuť na hlbinu. Urobiť niečo nové, niečo
inak, ako bolo doteraz zvykom. A to je pozitívne! Nás kňazov, súčasné obdobie
pozýva objaviť hĺbku bohoslužby prinášanej vlastným životom, hoc aj v prázdnom
chráme. Vás manželov tento čas pozýva uvedomiť si vzájomnú zodpovednosť za
zdravie, ale aj nájsť hlbšie základy pri riešení nových, alebo aj bežných
každodenných problémov. Počas domáceho vzdelávania detí si možno oveľa viac
uvedomujete svoj skutočný vplyv na výchovu detí i komplexnosť procesu výchovy
a vzdelávania. V neposlednom rade už počas prvej vlny epidémie sme vás pozývali
objaviť aj dôležitosť domácej liturgie a toho daru, ktorým si práve v tomto čase
vďaka sviatosti krstu a manželstva môžete byť pre seba navzájom.
Je nám ľúto, že súčasné protiepidemiologické opatrenia nám neumožnia zdieľať
s Vami radosť z osobného stretnutia, tak s animátormi, ako aj s rodinami počas
plánovaných stretnutí. Videokonferenčné hovory sú len nedokonalou náhradou
podobných stretnutí, ale veríme že aj tak môžu byť obohacujúce. Bohatstvo,
ktoré sme v rámci tímu AKW zakúsili počas našich štúdií na Inštitúte v Ríme nás
neustále pobáda hľadať náhradné riešenia.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás počas uplynulých štyroch rokov fungovania AKW
prijali do svojho srdca, ktorí ste nás boli ochotní počúvať, možno aj tolerovať naše
nedostatky a najmä všetkým, ktorí ste nás obohatili svojím priateľstvom.
Ďakujeme zo všetkého najviac za vaše svedectvo, že aj teológia manželstva
a rodiny „funguje“ a vďaka Kristovi je dnes to vaše manželstvo o niečo krajšie
a posvätnejšie!

o. Marek Iskra, riaditeľ AKW
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2. Predstavujeme logo AKW
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Logo AKW zachytáva jej poslanie
nasledovnými symbolmi:

Rodina – línie osôb, predstavujú manželov
a rodinu ako vzájomné spoločenstvo osôb
(communio personarum). Zároveň sú symbolom
chrámu predstavujúceho Cirkev, ktorá je tvorená
domácimi cirkvami. Siluety osôb môžu byť
interpretované aj ako horiaci plameň – symbol
lásky Najsvätejšej Trojice, ktorá je modelom
rodiny. Preto je rodina svetlom pre Cirkev a svet.

Kajak – jedna z foriem evanjelizácie Karola
Wojtylu. Skúsenosť sprevádzania mladých
a rodín sa často diala uprostred prírody (kajaky,
lyže...). Obrátený kajak slúžil aj ako oltár, na
ktorom kňaz Wojtyla slávil Eucharistiu, z ktorej
žije Cirkev. Reálna skúsenosť lásky medzi mužom
a ženou je základom pastoračného uvažovania
AKW. Cieľom je privádzať k láske, ktorou je Boh,
cez skúsenosť lásky prežívanej v ľudskom
spoločenstve.

Kniha – symbol hľadania jasu Pravdy aj
prostredníctvom štúdia a vzdelávania. Úlohou
AKW je vovádzať do pravdy o láske. Otvorená
kniha symbolizuje Ducha Svätého a základné
pramene poznania pravdy – Sväté Písmo,
Tradíciu a Magistérium Cirkvi, ktorých Boží Duch
je prvotným autorom.
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Niečo o autorke ...
Volám sa Katka a mám 30 rokov. Som stavebná inžinierka a v stavebníctve aj
pracujem, popri práci sa snažím robiť veci čo ma tešia a bavia.
Od malička som sa rada pozerala na krásne a usporiadané veci, bavila ma móda
a štýl, rysovala som si 3D domčeky namiesto kreslenia a všetko som samozrejme
párala, prešívala, skracovala a upravovala do podoby, s ktorou budem spokojná.
Na stavebnej fakulte som sa dostala k počítačovým programom, v ktorých sa
rysuje a viac mi nebolo treba. Prvá grafika bola na svete – svadobné oznamko
vznikalo vo vedľajšom dialógovom okne mojej bakalárskej práce – bytovky.
Môj štýl grafiky je veľmi špecifický až neprofesionálny, lebo AutoCAD, program,
v ktorom tvorím nie je primárne grafický program, ale program pre strojárov
a stavbárov – no ale neverili by ste, čo všetko sa tam dá vytvoriť.
Logá ma zrejme zaujímali od malička, lebo si spomínam ako som počúvala maminu
s otvorenými ústami keď mi opisovala ako vznikalo logo jubilejného roka 2000
a pamätám si tú príhodu a logo dodnes. (Spomínate si tie farebné holubice
v kruhu?)
Najviac ma na tvorbe loga fascinuje to, že v symboloch, líniách, náznakoch dávate
do podoby konkrétne posolstvo, myšlienku, dielo, podnikateľský plán, čokoľvek ...
a má to obrovskú výpovednú hodnotu. Občas sa na to musíte zadívať, zamyslieť
sa a prečítať čo logo predstavuje.
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Ako logo vznikalo ...
Za všetkým hľadaj Andreja
(Makovníka samozrejme) – aspoň čo
sa týka animátorov AKW určite!
Andreja zaujala moja vizitka a napísal
mi mail, či nechcem skúsiť vytvoriť
logo pre AKW. Samozrejme že
chcem, že sa pýtaš! Veď sama som
pobudla v animátorskej zložke tohto
krásneho diela, a dalo mi to tak veľa
hodnotných chvíľ, ľudí a myšlienok do
srdca.
Takže, keď poznáte dielo – o to lepšie
sa tvorí. Dala som si dokopy
spomienky, obrazy, poslanie a činnosť
AKW tak ako ju vnímam ja, čo prináša
z môjho pohľadu do rodín,
manželstiev a dnešnej spoločnosti,
napísala som na papier heslá, ktoré
pre mňa AKW najviac vystihujú
a snažila som sa ich pretvoriť do
symbolov.
Logo sa ale vyvíjalo do konečnej
podoby vďaka usmerneniam Zuzky
Chanasovej. Zuzka zadefinovala,
ktoré symboly najviac vystihujú
činnosť, funkciu a poslanie
Akadémie Karola Wojtylu.

Katarína Schreinerová
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3. Čo sme prežili
Týždňovka v lete
V polovici júla 2020 sa otvoril nový akademický rok programu Diplom v rodinnej
pastorácii. Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie pandémie
ochorenia COVID-19 sme sa mohli osobne stretnúť v Ždiari, pokojnom
a očarujúcom prostredí Belianskych Tatier. Ako zhrnúť tento týždenný pobyt? Je
ťažké opísať tak bohatý program natlačený do jedného týždňa plného toľkých
impulzov a zážitkov. Pripravte sa na riadnu dávku pozitívnych adjektív!
- kvalitný duchovný program
každodenná svätá omša
doprevádzaná šikovnými
hudobníkmi a spevákmi,
krásna skúsenosť spoločnej
modlitby ruženca, poklona
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
špecializovaná pre manželov
- výborní prednášajúci s
hodnotnými prednáškami,
ktoré rozvírili dlhé nočné
rozhovory

- chutné jedlo v hotelovej reštaurácii a vždy
čerstvé a s láskou pripravené občerstvenie
počas prestávok medzi prednáškami
- veľké spoločenstvo rodín, slobodných aj
zasvätených, veľa detí, všade smiech, krik,
občas detský plač
- akční animátori, ktorí sa okrem
každodennej starostlivosti o deti postarali aj
o záverečný program vo forme divadla,
ktoré pripravili a odprezentovali spolu
s deťmi

- krásne prostredie, ideálne na prechádzky a kontempláciu nad
odprednášanými témami, čistý vzduch a výhľad na panorámu Belianskych
Tatier priamo z postele
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Nás, ako prvákov programu Diplom v rodinnej pastorácii, veľmi oslovilo
a povzbudilo celkové prijatie, cítili sme sa ako doma už na parkovisku pred
hotelom, keď sme vystúpili z auta a hneď bola pri nás skupina chlapov z AKW
ochotná pomôcť nám odniesť batožinu až pred dvere našej izby. 10 sekúnd po
príchode do spoločenskej miestnosti sme sa začali zoznamovať. Doteraz si veľmi
ceníme úprimnosť a ľahkosť s akou väčšina ľudí dokázala odkryť svoje najhlbšie
vnútro, častokrát práve počas rozhovoru pri večeri, či pri hre s deťmi
v „Guličkove“ už pár minút po tom, ako sme sa zoznámili. Zažili sme krásu jednoty
s ľuďmi, ktorí sú na prvý pohľad úplne rozliční, deti, dospelí, rodiny, slobodní či
zasvätení, všetci spolu sme tvorili spoločenstvo. Aj napriek tomu, že veľa vecí sme
si zabezpečovali sami prostredníctvom služieb, fungovalo to na jednotku. Všetko
bolo také prirodzené, jednoduché a krásne. Také, aké by to malo byť. Po príchode
domov z akcie nám ešte niekoľko dní chýbal detský krik a smiech v pozadí (na čom
sme už aktívne popracovali a ak Boh dá, čoskoro aj my prispejeme svojim
prírastkom k rozšíreniu AKW rodiny
).
Kto nezažije, ten len ťažko môže pochopiť. Keď sme uvažovali nad prihlásením sa
do programu Diplom v rodinnej pastorácii, na webovej stránke programu sme našli
prezentačné video. Po jeho prehratí sme sa obaja zhodli, že atmosféra zachytená
na videu je ako z inej galaxie. Po našej prvej osobnej skúsenosti môžeme povedať,
že sme neboli ďaleko od pravdy
. Je to galaxia života, ktorý sa žije v plnosti,
radosti, láske a harmónii s Bohom.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Anastázia a Maroš Karáskovci
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4. Očami animátora
Sú veci, ktoré nevie ani vedúci animátorov.
Loď s 19 členmi posádky nie je ľahké koordinovať. No kapitán nemusí byť pri
všetkom a každého kontrolovať. Stačí, že všetci sa zjednotia v boji za spoločný
cieľ: rast pre deti a pokoj pre rodičov. Ak každý námorník pracuje na tomto
spoločnom dobre, ak sa preňho rozhodne, ak ho príjme za svoje, kapitán vie, že
loď sa doplaví do cieľa skrz akúkoľvek búrku alebo bezvetrie.
Denník jedného takéhoto námorníka si teraz môžete prečítať.

Denník (ne)poriadneho animátora
6:00

Môjmu spoluanimátorovi zvoní budík. Zobúdzam sa však len ja.

6:02

Budík stále zvoní a spoluanimátor stále spí. Začínam byť nervózny.

6:05

Došla mi trpezlivosť. Dvíham sa z postele, vypínam budík
a láskyplne pohladím spoluanimátora po líci. Som ešte unavený,
a tak sa vraciam do postele.

6:30

Tentokrát zvoní môj budík. Nepočul ho však ani jeden z nás.

6:44

Zobudil som sa. Zdalo sa mi, že niečo nie je v poriadku.

6:45

Začínajú sa ranné chvály.

6:48

Po šprinte cez recepciu vtrhneme aj so spoluanimátorom do
spoločenskej miestnosti.

6:50

Ranné chvály končia – z časových dôvodov sme vynechali čítanie
a prosby

7:00

Začína svätá omša. Som hore už 16 minút, takže už pomaly
vnímam svet okolo mňa.

7:45

Ďalší šprint cez recepciu – v súboji o dobrý flek, v rade na raňajky
ma predbehli iba miništranti, nemusím teda dlho čakať.
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8:45

Začína katechéza pre deti. Sadnem si medzi dievčatá
spoluanimátorky – veď sa predsa najbližších pár hodín poriadne
neuvidíme!

10:00

Začíname byť smädní. Zisťujeme, že v reštaurácii na pitie nič
nedostaneme. Máme však v talóne ešte pár dobrých hier, ktoré od
toho odvedú pozornosť.

11:00

Voda nám už naozaj chýba. Tentokrát nám však pomohli deti,
ktoré vymysleli hru s názvom Príšery. Pravidlá sú jednoduché –
animátori chytajú deti, ktoré sú na preliezkach, nesmú však pri tom
vyliezť na preliezky.

12:02

(Pretože o 12:00 sme sa modlili modlitbu Anjel Pána) Napriek
pravidlám hry sa mi podarilo chytiť jedno dievčatko. Teraz sa na
mňa hnevá, chytiť dieťa vraj nie je fér.

12:30

Spoločne s deťmi obedujeme. Teraz už som naozaj smädný aj ja.
Idem „na záchod“, v skutočnosti ma však v kúpeľni zaujíma iné
zariadenie – umývadlo.

13:30

Rodičia by si mali začať vyzdvihovať svoje deti. Spolu na nich
čakáme v detskom kútiku.

13:50

Pomaličky sa snažím vytratiť z detského kútika. Deti sú však zrejme
športovo založené, pretože ich zónová obrana bola nepriechodná.
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14:00

Čas pre zrejme najlepší vynález br. Andreja – tzv. Sancta
Sanctorum – v skutočnosti názov pre pápežskú kaplnku, pre nás to
však (takmer) s určitosťou znamená, že nás najbližších 60 minút
nebude nikto rušiť.

18:00

Začína modlitba ruženca. Jedným z úmyslov modlitby je aj prosba,
aby som nemusel hovoriť do mikrofónu, keď sa budú
predmodlievať animátori.

18:45

Do tretice všetko dobré, opäť úspešne preletím okolo recepcie –
začína večera.

20:30

Začíname strážiť chodby, na každom poschodí dvaja. Cítil som
šancu stráviť najbližších 90 minút s peknou dievčinou, ale
spoluanimátor ma zapísal k sebe na prvé poschodie.

22:00

Začína modlitba kompletória – na rozdiel od ranných chvál stíhame
celú modlitbu, aj s piatimi minútami ticha na spytovanie svedomia.

22:20

Br. Andrej nás prosí, aby sme o 23:30 boli už v tichosti na našich
izbách.

23:15

Nie sme spokojní s Andrejovou prosbou, tak si z neho aspoň ideme
vystreliť.

23:28

Dokončujeme „svadobný darček“ pre Andreja a jeho auto.

23:29

Poslednýkrát pre tento deň – beh cez recepciu.

23:30

Dobrú noc

Naša plavba pokračuje aj keď nie sme spolu. Každý jeden z námorníkov nezabúda
na svoju misiu z Diplomu. Priateľstvá, ktoré vznikli spoločnou prácou nám
pripomínajú, že vždy sa dá dokázať viac, vždy má pre nás Pán pripravené nové
dary.
A keď sa znova stretneme, spojí nás opäť vášeň pre to isté: robiť z detí, ktoré sa
nám zverujú veľkých ľudí. Lebo len keď sa spoločne dávame druhým, zakusujeme
čo to znamená žiť veľký a krásny život.

br. Andrej Makovník, Tobiáš Budzák
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5. Akadémia malého Karola
Milí rodičia, v našom newslettri bude miesto aj pre naše deti.
Nakoľko pomaly vstupujeme do obdobia adventu a Vianoc, tak pozývame deti,
aby nám napísali alebo nakreslili, čo pre nich advent a Vianoce znamenajú a ako ich
prežili.
Prosíme vás, aby ste nám zoscanované alebo odfotené obrázky (aj
s komentárom, vysvetlivkami a menom a vekom dieťaťa) poslali na email: akwnews@googlegroups.com . Pri písaných textoch odporúčame rozsah textu do 900
znakov (pol strany).
Najbližší termín na zasielanie kresieb a textov je do 06.01.2021.
Tešíme sa.
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6. Pridali sa k nám
Do rodiny AKW pribudli noví študenti.
Predstavujeme niektorých z nich.

Sr. Claudia Gabriela Šuliková
Som školská sestra sv. Františka, pochádzam
spod Tatier. Mám tri sestry a brata. Rodičia sú
už na druhom brehu, v dome Otca. Cestu
povolania do zasväteného života mi ešte
počas študentských rokov ukázali najprv bratia
a sestry saleziánskej rodiny a neskôr naše sestry
pôsobiace v Poprade – Veľkej a českí otcovia
františkáni.
Pôsobila som v komunitách v Bratislave, Trnave, Trstenej, Poprade, Žiline
a v Brezne. Na úrovni slovenskej provincie som bola v službe sestrám ako
provinciálna vikárka a niekoľko rokov ako miestna predstavená a magistra sestier
v počiatočnej formácii.
Študovala som špeciálnu pedagogiku a katolícku teológiu. Učím náboženskú
výchovu na základných a stredných školách a individuálne sa venujem deťom so
špeciálnymi psycho-sociálnymi potrebami. Pastoračne spolu so sestrami
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organizujeme duchovné obnovy pre dievčatá, pre ženy, stretnutia pre mamičky
s deťmi v predškolskom veku. Rada a s nadšením sa Inšpirujem náboženskou
pedagogikou Franza Ketta.
Pozvanie do AKW vnímam ako vzácnu príležitosť spoznať hĺbku učenia sv. Jána
Pavla II. Vo svojom aktuálnom životnom úseku sa úprimne teším na svedectvo
vernosti a lásky mladých rodín. Verím, že nám všetkým pomôže tvoriace sa
spoločenstvo s novým nadšením kráčať cestou viery.

Rydzykovci
Sme Laco a Zitka Rydzykovci, manželmi 9
rokov. Máme 4 deti - Lacka (6), Terezku (4),
Janka (2) a jedno prekvapenie v brušku.
Bývame v Kiarove v okrese Veľký Krtíš 5
rokov, predtým sme bývali v Bratislave, kde
Zitka študovala (biológiu) a Laco už
pracoval (ako vyštudovaný robotik pravdaže
programoval). Popri štúdiu sme sa tam totiž
zoznámili aj zaľúbili, v bratislavskom UPC.
Obidvaja sme boli zaaganžovaní v misiách pre
rumunských Slovákov. Sobáš sme mali v Zitkinom treťom ročníku na VŠ, čo
znamenalo premiešanie známych, záujmov aj práce a školy, spoločné bývanie
mimo internátov.
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Keď sa nám narodil Lacko, rozhodli sme sa, že sa z BA presťahujeme na
pokojnejšie miesto a vybrali sme si malú dedinku odkiaľ pochádza Zitkina mama
(Terezka by povedala - také pidíčko dedinka:). Tu si celkom pekne nažívame veľmi
spokojní s našou voľbou. Lacovi sa tu podarilo rozbehnúť online firmu a Zitka sa
zvŕta na rodičovskej dovolenke (v zásade je to kolotoč varenia a prania, asi to
niektorí poznáte ), ale popri tom sa zaujímame o všeličo okolo nás, keď sa dá,
zaangažujeme sa v potrebných veciach a tešíme na nové výzvy. Najbližšie nás
okrem AKW tém čaká aj prerábka domu, keďže je to skoro 100ročná haciendička,
tak na nás myslite, nech to zvládneme spokojní a zdraví
(môžete sa prihlásiť aj
na brigádu, kto by mal záujem, budúce leto sa asi cestovať zas nebude, tak
možno tá dovolenka na m(M)alte v Kiarove je zaujímavý typ...:DD (ešte sme asi
nespomenuli obligátne hobby, tak ak by ste chceli vedieť, radi chodíme do prírody,
bicyklujeme sa, máme radi dobré jedlo a wellness a spoločenské hry)
Srdečne vás všetkých pozdravujeme, vyprosujeme požehnanie pre celé rodinky a
tešíme sa na najbližšie stretnutie.
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7. Čo nás čaká
V rámci Akadémie Karola Wojtylu sa v tomto čase zrodili dve novinky:

1. Novinka: Dňa 16. októbra, t.j. v deň 42. výročia zvolenia sv. Jána Pavla II. za
Rímskeho pápeža bol celosvetovo ohlásený vznik novej platformy pre všetky tie
iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú v duchu učenia sv. Jána Pavla II. Jej názov je:
„VERITAS AMORIS project“. Našimi priateľmi v Ríme, v Španielsku a v USA bola
spustená web stránka www.veritasamoris.org.
Žiaľ, stránka na tento čas nie je dostupná v slovenčine. Avšak máme nádej, že sa
tak stane. S radosťou Vám totiž oznamujeme, že Akadémia Karola Wojtylu prijala
pozvanie stať sa členskou organizáciou tohto projektu. V praxi to znamená, že
výsledky vedeckého výskumu, ktorý prebieha vo vnútri platformy, budú pre nás
dostupné aj naďalej a to tak vo forme nových publikácií, ako aj hosťovských
prednášok a v neposlednej miere aj osobných priateľstiev a kontaktov. Jadrom
platformy sú osobnosti bývalého pápežského Inštitútu Jána Pavla II. tak z Ríma,
ako aj jeho pobočiek z viacerých krajín celého sveta.

2. Novinka: Druhou novinkou, ktorú sme pre vás pripravili je nová publikácia od
José Granadosa a José Noriegu: „Betánia: domov Ježišových priateľov, Piliere
rodinnej spirituality“, ktorá už je dostupná v slovenčine. Knihu je možné objednať
na web stránke rodinyzbetanie.sk. O obsahu publikácie a rovnako o storočnici od
narodenia sv. Jána Pavla II. nám povedal niečo viac sám autor – José Granados
prostredníctvom videokonferenčného hovoru, ktorý sa uskutočnil v sobotu 5.
decembra 2020. Záznam si môžete pozrieť na https://youtu.be/j6hPbKq_x70.

Info pre aktuálnych študentov:
Predmet Teológia tela s o. Karlom Skočovským sa prednáša počas troch sobôt 1 x
Predmet Teológia tela s o. Karlom Skočovským sa prednáša počas troch sobôt
mesačne - online formou. Víkendové stretnutia sa realizujú v sobotných
1 x mesačne - online formou. Víkendové stretnutia sa realizujú v sobotných
doobedňajších blokoch v termínoch: 14. november 2020, 12. december 2020, 9.
doobedňajších blokoch v termínoch: 14. november 2020, 12. december 2020,
január 2021.
9. január 2021.

Akadémia Karola Wojtylu
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8. Projekt Rodina AKW
Projekt RODINA AKW
Rodina AKW ako každá iná rodina má svoje potreby a k tomu prislúchajúce
výdavky. Našou túžbou je, aby žiaden manželský pár či rodina, ktorí považujú
Diplom v rodinnej pastorácii za vhodný nástroj rastu na ceste ich povolania, neboli
pre výšku nákladov nútení už vopred sa projektu zrieknuť alebo ho opustiť v jeho
priebehu. Rada AKW sa vždy usiluje vyjsť takýmto rodinám v ústrety aj formou
zníženia čiastky ročného školného. Sme si však vedomí toho, že je potrebné
hľadať zdroje prostredníctvom ktorých bude môcť AKW fungovať bez strachu o
„prežitie“ a s uchovaním si kvality vzdelávaco-formačného procesu. Napriek
tomu, že veľa prednášajúcich sa s nami podelí o svoje vzácne poznatky
a skúsenosti bez nároku na honorár, dokonca často nežiadajú ani náhradu za
cestu, je súčasná finančná situácia AKW takpovediac na hrane. Takýto stav nám už
nebude dlho umožňovať pozývať si kvalitných hostí z bližšieho či vzdialenejšieho
zahraničia. A keďže bohatstvo, ktoré sme cez AKW dostali, stále dostávame
a budeme dostávať je omnoho rozsiahlejšie ako to, čo sme do tohto štúdia vložili,
rozhodli sme sa vytvoriť projekt RODINA AKW zameraný na podporu fungovania
AKW.
Projekt RODINA AKW Vám tak ponúka jedinečnú príležitosť priložiť ruku k dielu
a umožniť aj ďalším generáciám rodín objavovať vzácne bohatstvo, ktoré nám
svätý Ján Pavol II. zanechal a Cirkev naďalej rozvíja.

Ako sa zapojiť do projektu RODINA AKW?
MODLITBA – „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.“ A preto
vás prosíme zapojiť sa do modlitby za AKW, za vedenie AKW, za študentov
(aktuálnych, bývalých, aj budúcich), za prednášajúcich, za spolupracujúce
organizácie a hnutia.
Zapojiť sa môžete ľubovoľnou modlitbou na tento spoločný úmysel. Okrem
toho sa každý deň o 12:00 hod. celá rodina spája spoločnou modlitbou Anjel
Pána.

Akadémia Karola Wojtylu

MATERIÁLNA POMOC – počas
víkendových či letných stretnutí
si často uvedomujeme, že
niektorých tovarov nie je nikdy
dosť (káva, sladké a slané
dobroty, cukor, čaj, ovocie,
papierové poháriky, tácky...)
a tiež, že chod našej kancelárie si
vyžaduje neustále dopĺňanie
zásob materiálu (kancelársky
papier, perá, obálky, sviečky....).
A preto vás pozývame v prípade,
že je to vo vašich možnostiach,
pomôcť nám aj materiálne.
Niekedy stačí predstaviť tento
vzácny projekt vašim známym
(napr. podnikateľom) a zrazu
zistíme, že štedrosť a dobro
v ľuďoch stále je. V prípade, že
by ste nám chceli pomôcť
materiálne, kontaktuje nás na
AKW-rada@googlegroups.com

Ďakujeme za vás a vašu štedrosť.
V prípade, že sa sami nemôžete
podieľať akoukoľvek formou
pomoci, posuňte prosím túto
informáciu ostatným ľuďom z Vášho
okolia.

Za všetkých našich členov,
dobrodincov a darcov sa každú
nedeľu slúži svätá omša.
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FINANČNÁ POMOC – „z malých kvapiek
sa skladajú oceány“. Zo zaplateného
školného sú hradené cestovné náklady
prednášajúcich, symbolické honoráre,
náklady na administratívnu činnosť,
formačné víkendy pre približne 20
animátorov a následne ich
nenahraditeľná prítomnosť počas
stretnutí DRP, vďaka ktorej môže
prebiehať formácia detí zúčastnených
rodín. Aktuálna finančná situácia AKW
nám však už dlhodobo nebude
umožňovať hradiť vyššie uvedené
náklady na chod AKW výlučne zo
školného a preto hľadáme aj nové
spôsoby získavania financií pre tento
vzácny projekt.
Pravidelné finančné dary množstva
prispievateľov tvoria často významnú
základňu fungovania mnohých
organizácií. Preto pozývame i vás, ak je
to vo vašich možnostiach, o pravidelné
príspevky na účet AKW (5, 10, 20
Eur/mesačne).
Číslo účtu pre darcov: SK98 0900 0000
0051 2063 4641
Pre zahraničné platby je potrebný BIC
SWIFT kód GIBASKBX
(do poznámky uviesť:
Fond solidarity)
Prípadne uveďte aj
svoje meno pre
správnu identifikáciu
platby.

„Vtelenie Slova záviselo od Máriinej
vernosti. Život Krista vo svete závisí
od našej vernosti.“ sv. Ján Pavol II.

Nabudúce:
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