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1. Slovo na úvod 

Milá AKW rodina, drahí animátori, milí priatelia! 

Čas pôstu, ktorý prežívame, je časom opakovanej výzvy, ktorou Ježiš začal svoje 

verejné účinkovanie: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Je to výzva ku kajúcnosti, ktorá 

nevedie len k nejakej kozmetickej zmene v našom živote, k „úprave jedálnička“ na 

pár dní, či k plneniu iných sebazáporov a pôstnych predsavzatí. Je to výzva 

k radikálnej premene a obnove nášho života, k premene, ktorá mení naše bytie 

zvnútra, pretože vychádza zvnútra ako odpoveď na stretnutie sa s láskou Boha  

a s jeho túžbou po nás, po našom návrate. 

Pôst, modlitba a almužna – ako tradičné evanjeliové prostriedky pokánia, ktoré sa 

snažíme viac praktizovať v tomto čase, nemajú byť čímsi formálnym, ale nás majú 

privádzať k premene nášho srdca. V Biblii je srdce miestom, v ktorom je ukrytý celý 

človek. Človek sídli vo svojom srdci (porov. 1Pt 3, 4). Je to miesto, kde sa utvára 

celé naše bytie. Miesto, kde sa v nás stretávajú rozum, vôľa a city. Srdce je miesto, 

v ktorom človek poznáva, rozhoduje sa a koná.  

Integrita srdca a s ňou integrita celého človeka je narúšaná hriechom, ktorý je 

trpkým ovocím tvrdosti srdca. Zároveň, hriech robí naše srdce ešte tvrdším. 

V jednej pôstnej piesni nášho „JKS“ sa spievajú slová: „Ó srdce kamenné 

rozpomeň sa!“ Na čo sa má rozpomenúť? „Na bolesť Kristovu.“ Na túto bolesť sa 

má zadívať a rozpomenúť, odkiaľ vlastne pramení. Prameňom Ježišovej bolesti 

nie sú len naše hriechy, ale predovšetkým jeho láska k nám, láska mocnejšia ako 

hriech, bolesť a smrť, ktoré sa v týchto časoch bytostne dotkli našich životov.  

Ľudská skúsenosť nám potvrdzuje, že v stretnutí sa s láskou srdce človeka 

„mäkne“. Vďaka láske sa ľudské srdce stáva formovateľným a tvarovateľným. 

Láska má v sebe integrujúcu silu, ktorá pripodobňuje milovaného milujúcemu 

a robí to preto, aby s ním vytvorila čo najhlbšie spoločenstvo. Na to, aby ho 

skutočne vytvorila, potrebuje „odozvu“ z „druhej strany“, potrebuje vzájomnosť, 

ktorá sa vytvára na základe spoločného konania. V skutkoch, ktoré konáme, sa 

overuje pravdivosť našej lásky. Pravdivá láska sa stáva sprítomnením neba vďaka 

skutkom, ktoré koná. 

Čas pôstu a čas Veľkej noci nás chcú priviesť k Prameňu, aby sme unavení 

a preťažení z ťažkého obdobia mohli pookriať a načerpať silu. Akokoľvek sa 

epidemiologická situácia i opatrenia s ňou súvisiace budú vyvíjať, nedovoľme, aby 
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nám niečo zabránilo sa k tomuto Prameňu dostať! Čas pôstu, čas Veľkej noci i čas 

pandémie nás chcú ešte viac voviesť do tajomstva lásky, ktorá sa stala telom, aby 

nás premenila „zvnútra“, a aby hriechom rozbité srdce znova integrovala, aby 

sme tak mohli milovať v celistvosti našich bytí, v jednote tela a duše. Zadívať sa na 

túto lásku znamená rozpomenúť sa na dar, ktorý nás predchádza. Znamená to 

rozpoznať, že my milujeme, pretože On prvý miloval nás (porov. 1Jn 4, 19). 

Zadívať sa na túto lásku znamená dovoliť jej, aby nás premenila, vložila do nás 

svojho Ducha, ním odstránila srdce kamenné a dala nám srdce z mäsa (porov. 

Ez 36, 26) a stala sa integračným princípom nášho života. Zadívať sa na túto lásku 

znamená dať na ňu odpoveď, vytvoriť s ňou spoločenstvo, ktoré sa stane 

základom pre naše životy, pre životy našich rodín, farností, ako aj pre život našej 

AKW rodiny. 

Všetkým nám prajem a vyprosujem odvahu vstúpiť v týchto dňoch ešte 

intenzívnejšie do spoločenstva s umučenou a vzkriesenou láskou. Ženích je s nami! 

S ním nech je náš starý človek ukrižovaný a hriešne telo zničené, aby sme neboli 

otrokmi hriechu (porov. Rim 6, 6), ale žili v slobode Ducha Božích detí, ktorý nám 

bol daný v krste ako veľkonočnej sviatosti.  

o. Róbert Neupauer 
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2. 2% pre AKW  

Milí priatelia, manželia, rodiny, 

chceli by sme Vás poprosiť o podporu Akadémie Karola Wojtylu poukázaním 2% 

resp. 3% (ako dobrovoľník v akejkoľvek organizácii) z Vašich zaplatených daní. 

Pomáhame formovať manželov a rodiny podľa náuky Katolíckej cirkvi, aby objavili 

a realizovali svoje veľké poslanie v dnešnom svete. 
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Presný postup ako poukázať AKW percentá z dane:  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

PRE ZAMESTNANCOV: 

Požiadajte svojho 

zamestnávateľa do 15. 

februára 2021 o vykonanie 

ročného zúčtovania 

preddavkov na daň z príjmov 

a o vystavenie Potvrdenia o 

zaplatení dane. 

Vyplňte Vyhlásenie o 

poukázaní podielu zaplatenej 

dane. 

Ak ste v roku 2020 

odpracovali ako dobrovoľník 

najmenej 40 hodín môžete 

poukázať až 3 %. Budete 

potrebovať Potvrdenie  

o dobrovoľníckej činnosti od 

organizácie, kde si 

dobrovoľnícku prácu 

vykonávali. 

Podpísané formuláre je 

potrebné odniesť/doručiť 

Daňovému úradu v mieste 

bydliska do 30. apríla 2021. 

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI: 

Akadémia Karola Wojtylu 

právna forma: občianske združenie 

Adresa: Podháj 37, 974 05 Banská Bystrica 

IČO: 50 384 708 

 
PRE FYZICKÉ OSOBY (FO) A PRÁVNICKÉ 

OSOBY (PO): 

Ak ste FO, ktorá si sama podáva daňové 

priznanie alebo PO, tak Vyhlásenie je už 

súčasťou daňového priznania. Daňové 

priznanie treba odovzdať do 31. marca 2021. 

Ak oznámite daňovému úradu predĺženie 

termínu na podanie daňového priznania, tak 

2 % (1 %) poukazujete v tomto predĺženom 

termíne. 

Ak ako právnická osoba nedarujete 0,5 %  

z dane na verejnoprospešný účel, tak v roku 

2021 môžete poukázať iba 1,0 % z dane. Ak 

chcete ako právnická osoba poukázať 2 %  

z dane, termín na podanie daňového 

priznania je zároveň aj posledným termínom 

na darovanie financií vo výške 0,5 % z dane 

na verejnoprospešný účel. 

 

 

https://www.teologiatela.sk/wp-content/uploads/2021/02/potvrdenie-o-zaplateni-dane-ZA-2020.pdf
https://www.teologiatela.sk/wp-content/uploads/2021/02/potvrdenie-o-zaplateni-dane-ZA-2020.pdf
https://www.teologiatela.sk/wp-content/uploads/2021/02/vyhlasenie-o-poukazani-dane-akw-ZA-ROK-2020.pdf
https://www.teologiatela.sk/wp-content/uploads/2021/02/vyhlasenie-o-poukazani-dane-akw-ZA-ROK-2020.pdf
https://www.teologiatela.sk/wp-content/uploads/2021/02/vyhlasenie-o-poukazani-dane-akw-ZA-ROK-2020.pdf
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3. Čo sme prežili  

 

Prežívame výnimočnú dobu, keď si viac uvedomujeme, aké sme mali bohatstvo, 

keď sme sa mohli stretávať vo veľkých skupinách. Neochabujeme na duchu, lebo 

nás vedie nádej. Keď niečo končí alebo sa nemôže uskutočniť, vzniká priestor na 

to, aby vznikla nová, nevšedná, možno doteraz neprijateľná myšlienka. Predsa 

nádej na prežitie majú kreatívne menšiny, ktoré ak nemôžu ovplyvniť vonkajšiu 

situáciu, vedia nájsť spôsob, ako v nej fungovať. Tak sa stalo aj s naším štúdiom, 

ktoré namiesto počas víkendových stretnutí prebiehalo online. Stretli sme sa 

počas troch sobotných doobedí – jedno doobedie v novembri, jedno v decembri 

a takisto v januári. Myšlienky českého kňaza Karla Skočovského sme tak vpíjali 

z pohodlia domáceho gauča a bez únavy z diskusného večera. A veru bolo čo 

vnímať. Karel nám priblížil teológiu tela, jej piliere, zamýšľali sme sa nad  tým, čo to 

znamená byť darom, dotkli sme sa aj stvorenia, rozmýšľali sme nad tým, čo bude 

s manželstvom v nebi, ako je to s antikoncepciou a na stretnutí v januári sme žasli 

nad tým, ako nám naše rodičovstvo môže zjavovať Boha. 

Myšlienok, ktoré pohladili dušu a rozšírili obzor vnímania Boha a sveta, bolo 

neúrekom. V mysli sa mi často vynorí Karlova krátka esej o tanci, kde Otec je 

Strauss, Duch Svätý viedenský valčík a Syn je tanečný majster a ženích, ktorý 

nevestu pozýva do tanca... Kde neprekáža, že nevesta nevie tancovať a má 

„pomačkané“ šaty. „Bože, ty jeho oči!“ 

Ale teda, pripojím ešte zopár „highlightov“, ktorých kontext a doplnenie si určite 

ľahko nájdete v prednáškach: 

Telo zjavuje, čo je na človeku neviditeľné. Telo muža a ženy je obrazom Božej 

Trojice. Telo muža a ženy v manželstve je znamením (sviatosťou) lásky Krista 

a Cirkvi. Narodili sme sa s túžbou vidieť Boha. Človek je obojživelník – duša patrí 

Bohu, telo žije vo svete. Telo je „ikona“ Trojice. Telo a len ono je schopné urobiť 

viditeľným to, čo je neviditeľné: duchovné a božské. Boh netvorí človeka 

v úplnosti, dokonalého, ale takého, že musí stále rásť. Telo hovorí, kričí o Bohu. 

Božie slovo sa stalo telom, aby sa naše telo stalo slovom. Všetky pravdy našej 

viery sú vzájomne prepojené, je to akoby tkaný koberec, kde je všetko 

poprepájané. Najväčšia teológia tela je prijímanie Ježišovho tela. V nebi manželská 

láska dosiahne naplnenie. Manželstvo nebude, to trvá len na zemi, ale budeme si 

bližší než si dokážeme predstaviť. Rozhodnúť sa pre každé povolanie musí byť na 

základe lásky. 
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Je toho veľa, čo by sa dalo napísať – ale rovnako dôležité je písať svojím telom 

teológiu lásky. A zapisovať si, čo Boh hovorí cez moje telo, cez môjho manžela, 

deti, manželstvo, rodičovstvo. Ale to už je domáca úloha ☺. 

Vlčkovci 
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4. Očami animátora  

 

Ja som do tohto programu nastúpila v marci 2020, keď  ma otec Marek Iskra 

oslovil, či by som sa chcela zapojiť do Akadémie Karola Wojtylu ako animátorka. 

Mojou reakciou bolo okamžité áno, pretože mám veľmi rada deti a najväčším plus 

bola možnosť duchovne rásť. V tom období bola korona kríza len na začiatku, a na 

Slovensku okúsili, čo znamená „lockdown“, takže moje začiatky boli priamo 

v online forme. Môžem povedať, že to bolo pre mňa veľmi ťažké. Rozprávať sa 

s ľuďmi, ktorých ste predtým nikdy nevideli, takto v „online svete“, nie je vôbec 

jednoduché. Začínala som s nesmelým „ahoj“ a nikdy som nevedela, že či niečo, 

čo poviem, nebude zlé, ale časom som nabrala odvahu vďaka tomu, že boli milí  

a vyžarovala z nich dobrá nálada. Vždy som sa tam cítila príjemne a na každé 

stretnutie som sa tešila.  

Keď som sa dozvedela, že letná škola sa bude konať, bola som veľmi šťastná. 

Jednak, že uvidím ľudí, ktorých som predtým mala možnosť pozorovať len cez 

obrazovku, ale hlavne na deti a nové duchovné spoločenstvo. Na moje 

prekvapenie, aj keď som animátorov registrovala už dlhší čas predtým, zdali sa mi 

ako úplne noví ľudia. Stretnutie naživo bolo oveľa príjemnejšie a spontánnejšie ako 

stretnutie na zoome. Ani som sa nenazdala a už ma prijali medzi seba, ako keby 

som ani nebola nová. Nadobudla som nové, silné kamarátstva, pocit pochopenia 

a spolupatričnosti. 

Po presunutí do hotelu Magura ma na prvý pohľad očarilo nádherne prostredie, 

v ktorom sa tento hotel nachádza. Vonku behali deti a vo mne sa prebudil pocit 

neskutočného pokoja a šťastia. Spolu s animátorom Tobiášom sme mali skupinku 

detí od 6 - 9 rokov. Zo skúseností z iných táborov môžem povedať, že deti, ktoré 

nám boli zverené, boli jedny z najlepších detí, aké som kedy mala. Obľúbila som si 

ich a hocikedy si na nich spomeniem, vždy ma obklopia krásne spomienky 

a zážitky. Lúčenie bolo ťažké  a ja som ani nevedela, ako ten týždeň ubehol. Bol to 

týždeň, v ktorom mohol nájsť prítomnosť Boha každý svojím spôsobom. 

Rozhodne priniesol ovocie do života všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. 

Celé leto som sa tešila na víkendové stretnutia, lenže situácia spojená  

s koronavírusom sa zhoršila a ani jedno z nich sa nekonalo naživo. Mrzelo ma to, 

ale brat  Andrej vymyslel spôsob, ako by sme boli aj naďalej v kontakte 

s animátormi a rodinami, a to prostredníctvom telefonátov. Názov tohto projektu 

je Borromeo II., kde sa snažíme zostať v spojení aj počas týchto ťažkých časov. 
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Počas 2 mesiacov sme mali telefonovať  2  osobám v priebehu jedného týždňa. 

Každý, kto sa zapojil do tohto projektu, mohol len získať, mňa každý telefonát 

vždy potešil a priniesol nové svetlo do dňa.  

Napriek tomu, že táto doba nemá možno veľa pozitív, jedno z nich je práve to, že 

aj my, ako animátori, máme možnosť počúvať prednášky spolu so študentami 

AKW. Vďaka tomuto sa môžeme vzdelávať a rozšíriť svoje obzory správnym 

smerom.  Chcem týmto poďakovať všetkým prednášajúcim, že aj my máme 

takúto neobyčajnú príležitosť byť prítomní na Vašich prednáškach. 

Teším sa opäť na stretnutie s deťmi, animátormi a rodinami.  

Ema 
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5. Akadémia malého Karola  

Naše deti vytvorili:  

  

Brigitka Zámečníková 
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Úloha pre deti  

Na nasledujúcich dvoch stranách je zadanie úlohy pre deti. 

Prosíme Vás, aby ste nám zoscanované alebo odfotené obrázky (aj 

s komentárom, vysvetlivkami a menom a vekom dieťaťa) poslali na email: akw-

news@googlegroups.com.  Pri písaných textoch odporúčame rozsah textu do 

900 znakov (pol strany). 

Najbližší termín na zasielanie kresieb a textov je do 30.04.2021. 

Tešíme sa.  

Votočkovci 

 

mailto:akw-news@googlegroups.com%0d
mailto:akw-news@googlegroups.com%0d


Akadémia Karola Wojtylu  Wojltylovky 01 

Pšeničné 

zrnko 

                                  Ján 12, 24 

“Veru, veru, hovorím vám: 

Ak pšeničné zrno nepadne 

do zeme a neodumrie, 

ostane samo. Ale ak 

odumrie, prinesie veľkú 

úrodu.” 

 

Milé deti! 

My všetci sme malé pšeničné zrnko. Niektorí z nás také väčšie a niektorí z nás 

menšie. A niektorí z nás ešte stale rastú. Avšak všetci, ak sa rozhodneme pre lásku 

(odumrieme pre Boha), môžeme priniesť veľkú úrodu. Z malého zrnka môže 

vzniknúť veľká úroda.  
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1. Nakresli a pomenuj všetko, čo môže vzniknúť z pšeničného 

zrnka zasiateho v pôde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kde môžeš nájsť “chlieb” v kostole? Čo symbolizuje? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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6. Pridali sa k nám  
 

Predstavujeme nových študentov AKW. 

Pernišovci 

Sme manželia Aďka a Vladko Pernišovci a máme tú česť vychovávať a starať sa  

o Klárku (4) a Tea (2). Bývame v Banskej Bystrici, kde Aďka vyštudovala VŠ  

a Vladko sa prisťahoval z Koša. :) Spoznali sme sa v Diecéznom centre pre mládež 

na Španej Doline, kde sme v roku 2010 slúžili ako dobrovoľníci. Odvtedy 

nemôžeme prestať myslieť jeden na druhého, a preto sme manželmi už 6 rokov 

:). Okrem toho Vladko pracuje vo firme 3M ako skladník a Aďka zatiaľ pracuje 

doma s deťmi, ale jej snom je otvoriť si raz vlastnú galériu, keďže sa venuje 

maľovaniu obrazov a iným tvorivým činnostiam. Vladko je vášnivý hubár, rád 

buduje, opravuje, vytvára a zlepšuje všetko, čo vidí :). Najviac si dokážeme 

oddýchnuť v prírode pri športe či fyzickej práci. Spolu sa snažíme o budovanie 

láskavých vzťahov v našej  rodine a veríme, že máme povolanie prinášať nádej do 

vzťahov ostatných ľudí. Našou víziou je pomáhať pri prípravách pre snúbencov, na 

čo sa momentálne pripravujeme vďaka formácii o. Mareka Iskru. Aj keď sme sa 

ešte nestihli v lete 2020 porozprávať s každým členom AKW rodiny osobne, 

veríme že toto leto sa nám to podarí :). Tešia sa na vás Pernišovci. 
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7. Čím žijeme  

 
V minulom roku sa AKW stala členom medzinárodného združenia "Veritas Amoris 

Project", ktorý ako východisko pre poznanie Božieho tajomstva, tajomstva 

človeka i sveta považuje pravdu o láske. Projekt je postavený na troch pilieroch 

opierajúcich sa  o teológiu tela sv. Jána Pavla II., teológiu lásky Benedikta XVI.  

a pedagogiky lásky pápeža Františka, zameranej na ľudskú krehkosť. 

Pre pandemickú situáciu sa niektorí členovia predsedníctva AKW nemohli osobne 

zúčastniť tohto roku stretnutia v Ríme. Preto sa v dňoch od 2.-4. februára 

zúčastnili medzinárodného online seminára profesorov. Témou spoločného 

uvažovania a zdieľania bolo: "Pravda o láske: kľúč k čítaniu celej teológie:" 

 

V rámci aktuálneho štúdia preberáme veľmi dôležitú tému MO 2.2 Integrácia lásky 

a dar Ducha on-line formou, aby sme sa držali vo forme.  

Pôvodne sme mali v pláne don Josého Noriegu, aj keď online trasou je vzdialenosť 

oveľa kratšia, predsa však narážame na nevýhody so zahraničnými hosťami 

(časové straty s konzekutívnym prekladom). 

A preto tento predmet pre nás prednáša skvelý učeník don Josého - o. Róbert 

Neupauer, ktorý je plný NEW POWER, ako to ukrýva jeho priezvisko.  

Dve online soboty sme už absolvovali vo februári a v marci, a čaká nás ešte jedna 

v apríli 2021.  

https://veritasamoris.org/
https://veritasamoris.org/
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8. Zo života bývalých študentov 

Predstavujú sa nám Gerovci 

Kto sme a čo robíme (pre 

tých, čo nás nepoznajú) 
Magdaléna sa rozhodla 

prijať ponuku na 

celoživotnú cestu  

s Jankom v januári 2007. 

 V lete toho roku bola 

svadba a po nej kóópec 

radosti. Narodil sa 

Tomáš (12), Filip (10), 

Janko (8), Zuzka (5) a 

pribudli nejaké akademické 

písmenká. Magda sa už od 

začiatku svojej pracovnej kariéry 

venuje teológii tela, teda najmä ženského tela. 

Ako lekárka, gynekologička, sa venuje primárne zázraku ľudskej plodnosti  

a predovšetkým jej zlyhaniam. Janko sa v rámci skúmania tela venoval iba svojej 

manželke. Popritom však laškoval s teológiou aj trochu širšie na UK v Bratislave. 

Okrem toho študoval elektrotechniku a pracuje v oblasti IT. Šťastná a spokojná 

rodinka býva vo Vajnoroch, v rodisku blahoslaveného Titusa Zemana. Keď budete 

mať cestu okolo, budú veľmi radi, ak sa u nich zastavíte... 

Ako sa máme teraz (pre tých, čo nás poznajú) 
Jeseň sme prežívali v znamení masívneho odsúvania všetkých väčších povinností, 

ale aj radostí, na obdobie "po atestácii". Magdina atestácia bola na konci 

novembra a my sme mali veľké plány, ako všetko konečne poupratujeme, 

opravíme, no najmä, koho všetkého konečne ku nám pozveme, prípadne kam sa 

pozveme my. Žiaľ, aj naše Vianoce boli obmedzené na sociálny kontakt. S nikým 

sme sa nestretli a nikam sme nešli. Takže nám ostalo iba to upratovanie. Nevieme, 

načo sme všetko upratovali, keď sme sa nemali pred kým ani pochváliť. O to 

dôležitejšie sa ukázalo upratovanie v našom vnútri, v našich vzťahoch, v našich 

motiváciách. Popri nablýskaných oknách sme zistili, že máme upchaté uši. 

Prorokovi Samuelovi sme závideli, že štyrikrát za noc ho Pán zobudil. My väčšinou 
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spíme bez prerušení. Našťastie dobre spia aj deti, čo nám dáva priestor na rannú 

modlitbu, ktorá je naším povzbudením do celého dňa. Večer zase s deťmi 

recitujeme žalmy 51 a 121 už naspamäť. 

Dni sú niekedy ťažké, keďže máme všetkých školákov doma. Denne súťažíme  

o to, kto chytí lepšie pripojenie na WiFi, aby mu to nesekalo. Magda chodí na tri 

dni v týždni do nemocnice, ale chystá sa už odtiaľ odísť a začať robiť v ambulancii. 

Janko zmenil prácu pred Vianocami, robí väčšinou z domu, ale roboty má dosť. 

Víkendy trávime bez väčšej invencie, štandardným programom - upratovanie, 

učenie, hokejbal, domáca liturgia, film. Okrem toho z času na čas vybehneme do 

lesa, na nejaký ten kopec v Malých Karpatoch. Lyže sme, žiaľ, tento rok neokúsili. 

Korčule sa nám podarilo vytiahnuť iba na jeden deň, keď tu v Bratislave mrzlo. 

Užili sme si aj tie fliačiky snehu, ktoré u nás popadali. Je obdivuhodné, koľko 

snehuliakov sa z takého poprašku dá postaviť. Chalani samozrejme hneď vytiahli 

bicykle, lebo na bielom sa lepšie jazdi. Keď sneh pominul, vydali sme sa na výlet po 

našom okolí - na pole. Zistili sme hneď dve veci: po prvé, že okrem blata tam 

naozaj ešte nič nie je; po druhé, že chodenie po mokrej ornici je oveľa menej 

vznešené ako chodenie po snehu. Ale užili sme si to rovnako dobre, akurát sme 

museli večer umyť topánky a vlastne aj všetko ostatné.   
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Keď večer naše ratolesti konečne umĺknu spánkom spravodlivých, tak si spoločne 

povzdycháme, ako sme zasa cez deň nič nestihli. Posťažujeme sa navzájom, že do 

našich Task-Listov viac pribudlo ako odbudlo a ponadávame na pojašené deti, 

ktoré nám ničia dom naháňačkami, mečovačkami a vankúšovými vojnami, Potom 

si však uvedomíme, že prežívame naozaj jedinečné a krásne obdobie, plné 

spoločného času a rozhovorov. A tak opäť ráno na kolenách začíname 

každodenný kolobeh a ďakujeme Pánovi za jeho pokoj a radosť, ktoré nám  

v hojnosti dáva.  

Čo pre nás AKW znamenalo a znamená 
AKW radíme do zážitkov pod názvom: life-changing. Ďakujeme tým, ktorí nás 

pozvali do tohto krásneho spoločenstva! Sami sme to nevyhľadávali, prišlo to na 

nás nečakane. Nevedeli sme, do čoho ideme, čo nás čaká, nevedeli sme nič  

o štruktúre programu, o trvaní, o domácich úlohách, dokonca ani témach. Raz 

sme sa ocitli ako hostia na jednej víkendovke a zrazu sme vedeli, že toto 

potrebujeme. 

Pred AKW sme mali pekný manželský vzťah, po AKW začal byť šťavnatejší  

a chutnejší. Viac sme si začali vážiť jeden druhého a snažiť sa o dobro toho 

druhého. Už pred AKW sme sa snažili vychovávať naše deti vo viere, po AKW sme 

v tom objavili naše životné poslanie. Teológia tela nám nasadila nové okuliare a my 

sme začali spoznávať ten istý svet nanovo, oveľa farebnejšie a pestrejšie. Pojmy 

ako sebadarovanie, čistota, láska nabrali zrazu nový význam. V neposlednom rade 

sme spoznali mnoho a mnoho ľudí a rodín, ktorí sa stali našimi priateľmi, našou 

inšpiráciou a našimi vzormi. Ďakujeme Vám otcovia kňazi, animátori, a všetky 

rodinky, ktoré ste s nami kráčali (a kráčate) po tejto ceste!  

Magda a Jano  
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9. 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.  
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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.  

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 

 

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.  
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Obr. záverečná str. - https://www.facebook.com/karol-wojtyla-391692635383 

„Kto miluje, ten chce darovať seba 

samého.“ sv. Ján Pavol II. 


