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1. Slovo na úvod 

Úvodník 

Raz sme na jednom štúdiu dostali úlohu spísať našu životnú cestu. Na začiatku 

písania som mala pocit, že v mojom živote nebolo takmer nič výnimočné, no keď 

som začala písať, uvedomila som si, že môj život sa skladá zo zvláštnych, nie veľmi 

bežných udalostí, ktoré prichádzajú veľmi nenápadne. Takým medzníkom bolo aj 

moje stretnutie so štúdiom zameraným na manželstvo a rodinu na Inštitúte Jána 

Pavla II. v Ríme. 

V roku 2005 som bola interným doktorandom na Katedre predškolskej  

a elementárnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a náš spoločný 

známy o. Marek Iskra v tom čase študoval na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Chceli 

sme ho ešte s jedným kňazom, ktorý bol riaditeľom centra pre rodinu, ísť pozrieť. 

Bolo to na začiatku decembra, kedy ešte v plnom prúde bežal semester a ja som 

chodila do práce.  Nevedela som si predstaviť, čo poviem v práci, že chcem ísť na 

výlet do Ríma. Zdalo sa mi, že ak v Ríme urobím nejaké pracovné stretnutie, v práci 

to vysvetlím, že idem rozvíjať medzinárodnú spoluprácu medzi univerzitami. 

Poprosila som o. Mareka, aby mi v tom čase, keď budeme v Ríme, vybavil niekoho, 

kto sa zaujíma o zahraničných študentov, aby sme mohli rozvinúť nejaké výmenné 

pobyty medzi Lateránskou univerzitou a Katolíckou univerzitou.  

O. Marek toto stretnutie dohodol a pamätám si, ako som s malou dušičkou 

prichádzala za prof. José Noriegom, ktorý v tom čase prednášal na Inštitúte Jána 

Pavla II. a zároveň bol jeho vicerektorom. V tom čase som sa zaoberala písaním 

dizertačnej práce, ktorá sa venovala pedagogike vo vyučovaní náboženstva, keďže 

som sa len pol roka predtým vrátila z dvojročného študijného pobytu v Rakúsku, 

kde som sa tejto téme venovala. 

Kňazi, ktorí boli so mnou na stretnutí s prof. Noriegom, trpezlivo prekladali moju 

predstavu o tom, či by sa nedalo urobiť nejakú dohodu zameranú na výmenu 

študentov a pod. Prof. Noriega ma trpezlivo vypočul a na záver povedal: „Najlepšie 

bude, ak TY prídeš od septembra študovať Master zameraný na manželstvo  

a rodinu na Inštitút Jána Pavla II. do Ríma. Dopíš doma doktorát z pedagogiky, ešte 

teraz v decembri požiadaj o štipendium (ktoré Ti pravdepodobne schválime).. Začni 

si hneď po návrate vybavovať papiere, treba to stihnúť do konca decembra....“ 
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Tak, presne ako vy, aj ja som zažila malý šok... Veľa ľudí by sa veľmi potešilo, ale ja 

som sa len nedávno vrátila z Rakúska, kde som sa učila nemecky. Neviem, či 

vládzem ísť do ďalšej krajiny, ďalší jazyk, ďalšie sťahovanie... A až tak mi to 

nezapadalo do koncepcie pedagogiky, ktorej som sa venovala... 

Ale zvládla som, strávila som v Ríme krásne dva roky. Štipendium mi pridelili, 

zabezpečili mi ubytovanie 20 min. chôdze od Lateránskej baziliky... A postupne sa 

mi ukazuje, aká je dôležitá teológia Jána Pavla II. v rôznych vedných oblastiach...  

Prajem vám, nech máte silu kráčať, aj keď úplne nevidíte koniec cesty a nech aj vám 

Ján Pavol II. prinesie do života zvláštne udalosti, či zázraky.  

Zuzana Chanasová  
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2. Čo sme prežili  
 

Tri zaujímavé online soboty s o. Róbertom na tému Integrácia lásky a dar Ducha. 

Keď sme si prečítali tému kurzu, Integrácia lásky a dar Ducha, nevedeli sme z toho 

odhadnúť, o čom by to mohlo byť. Ba dokonca nám to nejako nedochádzalo ani 

vtedy, keď sme si pozreli schému ku kurzu, ktorú nám o. Róbert poslal. Až keď sme 

ho začali počúvať, tak nám začalo dochádzať, že je to vlastne tak viac do hĺbky 

povedané to, o čom nám v lete (v roku 2019) hovorili o. Štefan a o. Maroš. 

Prvá téma kurzu bola Povolanie k láske, ktorá nám pripomenula to, čo nás oslovilo 

počas nášho prvého roku v AKW rodine. Ak chceme pochopiť, po akej ceste máme 

kráčať, k čomu sme povolaní a k čomu smerujeme, teda kde je náš cieľ, musíme sa 

vrátiť na „počiatok“, keď Boh tvorí človeka na svoj obraz a tvorí ho ako muža 

a ženu. Sme stvorení jeden pre druhého a povolaní k tomu, aby sme sa navzájom 

darovali a zároveň, aby sme vytvárali spoločenstvo s Bohom. Neoddeliteľnou 

súčasťou človeka ako Božieho stvorenia, muža a ženy, je aj jeho sexualita. A tá 

neslúži iba ako prostriedok na udržanie rodu alebo na zábavu, ale má náš život 

urobiť veľkým. Boh stvoril človeka a chce, aby bol šťastný. Boh stvoril človeka pre 

spoločenstvo s Ním. Šťastie človeka je teda plnosť života, ktorý spočíva  

v spoločenstve s Bohom a to sa uskutočňuje cez spoločenstvo lásky muža a ženy.  

A tu sa dostávame k druhej téme kurzu: Jazyk lásky. V tejto téme sme sa zaoberali 

hľadaním odpovedí na dve veľké otázky: Čo je to láska? A čo to znamená milovať? 

Láska je dar prítomnosti milovaného v milujúcom. Láska, ktorá prichádza bez toho, 

aby si to človek mohol zakázať alebo prikázať, ho mení zvnútra. Mení jeho pohľad 

na milovanú osobu a zároveň spôsobuje, že sa táto osoba stáva súčasťou jeho 

bytia. Vytvára citovú jednotu. Láskou zasiahnutý človek ale túži po tom, aby bola 

jeho láska opätovaná. Túži po odpovedi na jeho lásku a to ho pohýna k tomu, aby 

konal nejaké konkrétne praktické dobro pre milovanú osobu. A cieľom tohto 

praktického dobra nie je samotný skutok, ale dobro milovanej osoby. Láska teda 

dáva človekovi silu milovať, čo znamená chcieť dobro pre milovaného. Ak aj 

milovaná osoba je tiež zasiahnutá láskou, rovnako ju to pohýna konať dobro  

a dochádza tak k dynamizmu lásky. Aj táto téma v nás rezonovala od nášho prvého 

leta v AKW. 

V tejto druhej téme odzneli aj iné zaujímavé veci ako napríklad, že manželstvo je 

výnimočná forma priateľstva. A tiež to že nezaujatosť nerovná sa nezištnosť, 

pretože človek, ktorý dáva nezištne, očakáva, že jeho dar bude prijatý. Nezištnosť 
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ho vedie k tomu, aby miloval ako prvý, skôr, než sa ten druhý rozhodne mu niečo 

dať. 

V tretej téme "Výnimočná láska: Čnosť čistoty" nám o. Róbert chcel ozrejmiť ako 

možno zjednotiť ľudské úsilie s Božou milosťou. Hovoril o čnostiach vo 

všeobecnosti a potom sa zameral na čnosť čistoty a na to, ako ju stud a vznešenosť 

pomáhajú budovať. Uvedomili sme si tu, že je veľmi dôležité vedieť, že čistota 

neznamená odmietnutie túžby alebo jej potlačenie, ale znamená to premenenu 

túžob vzhľadom na osobu, ktorá sa nám dáva ako dar. 

A ešte spomeniem myšlienku zo štvrtej témy, ktorá nás zaujala. Vďaka sviatosti 

manželstva, cez ktorú vstupuje do života manželov Kristus so svojim Duchom,  

v každom jednom skutku lásky, ktorý ako manželia konáme vo svojom manželskom 

živote, je prítomný Boží duch a každý takýto skutok nás posväcuje. 

Je nám ale jasné, že na hlbšie pochopenie to budeme musieť počúvať ešte viackrát, 

a tiež sa budeme musieť zahryznúť aj do knihy Eros a jeho poslanie, z ktorej  

o. Róbert vychádzal. Veríme, že vďaka tomuto kurzu to bude o niečo jednoduchšie. 

Ksiažekovci  
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3. Očami animátora  
 

Tento rok sa naše stretnutie spolu s animátormi začínalo netradičnejšie ako iné 

roky. Keďže boli naše  stretnutia od minulého letného stretnutia poznačené 

koronou, nemohli sme sa stretávať osobne, tak sme našu tohtoročnú prípravu 

začali o pár dní skorej. Začali sme ju takzvanými pedagogickými dňami. 

Tieto dni boli plné veľmi obohacujúceho programu. Od prednášiek, až po praktické 

vyskúšanie si daných aktivít rovno z deťmi. 

Boli sme veľmi radi, že sme mohli medzi nás zavolať rodinu Budayovcov, s ktorými 

sme zažili pre mnohých úplne nové skúsenosti. Náplňou totižto neboli len 

teoretické prednášky, ale práve naozajstné vyskúšanie si aktivít s deťmi. Mali sme 

možnosť vidieť, ako určité vekové kategórie vnímajú hry. Bolo veľmi zaujímavé 

pozorovať, ako inak reagujú. Nikdy by som nepovedala, že jeden dva roky u dieťaťa 

vedia natoľko zmeniť pohľad na hru. Bolo to veľmi fascinujúce a obohacujúce 

hlavne pre nás , Animátorov. Lebo nám to či už nabudúci týždeň, alebo do 

budúcnosti pomôže s vymýšľaním aktivít pre deti, ktoré nám budú zverené, a viac 

sa vcítiť do detského sveta.. 

Rovnako, veľmi užitočné boli aj prednášky, ktoré nám veľa dali, lebo rozprávali  

o témach, od takých, ktoré nám rovnako pomáhali získavať nové skúsenosti o práci 

s deťmi, až po také, ktoré nám, mladým, pomáhajú lepšie pochopiť životné poslanie 

a krásu nášho povolania na ceste za Bohom.  

Myslím si, že môžem sa všetkých animátorov povedať, že tieto dni boli pre nás 

neskutočne obohacujúce a plné skúseností. Pomohli nám a povzbudili v mnohých 

smeroch..... 

Megi Tomaštíková 
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4. Akadémia malého Karola  
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5. Zadanie pre deti - LEV  

Prosíme Vás, aby ste nám zoscanované alebo 
odfotené obrázky (aj s komentárom, 
vysvetlivkami a menom a vekom dieťaťa) 
poslali na email: novinky@adkw.sk. Pri 
písaných textoch odporúčame rozsah textu 
do 900 znakov (pol strany). 

Najbližší termín na zasielanie kresieb a textov 
je do konca letných prázdnin.  Tešíme sa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE NAJMENŠÍCH:  Nakresliť, 

alebo vymaľovať leva. 

PRE STARŠÍCH:  Prečítať si príbeh 

o Danielovi v levovej jame. 

A napísať nám pár vlastných slov, 

čo ich najviac oslovilo      .  

 

Téma: Lev 

mailto:novinky@adkw.sk
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6. Pridali sa k nám  
 

Predstavujeme nových študentov AKW. 

Toto sme my, Sejkovci :) 

Ahojte, voláme sa Maroš 

a Alžbeta (Betka). Sme rodičmi 

troch nádherných detí Alžbetky 

(3), Karolínky (1) a ... . To vám 

zatiaľ neprezradíme :). Kým 

totiž všetci túžobne čakáme 

doma na naše spoločné AKW 

stretnutie, Boh nás obdaril 

malým zázrakom, ktoré sa zatiaľ 

ukrýva v mamkinom brušku 

a v septembri, veríme, že vám ho 

budeme môcť predstaviť nielen menom. 

 S Marošom sme sa spoznali na mládežníckych letných stretnutiach v Juskovej Voli, 

kde sme obaja chodievali ako animátori. Ja (Betka) mám vyštudované učiteľstvo 

pre predprimárne a primárne vzdelávanie, no momentálne si plnými dúškami 

užívam naše dievčatá na rodičovskej 

dovolenke. Maroš vyštudoval katolícku 

teológiu v Prešove a slúži ako 

gréckokatolícky kňaz vo farnosti 

Pakostov neďaleko Humenného, kde 

momentálne bývame. Mojím koníčkom 

sú ručné práce rôzneho druhu 

(koráliky, bavlnky, drôtiky,  výroba 

didaktických pomôcok...) a Maroš 

veľmi rád chodí do prírody (túry, 

bicykel). Naše dievčatá sú veľké 

tanečníčky a speváčky a momentálne 

fičia na Smejkovi a Tanculienke, 

Spievankove a Mirovi Jarošovi. Okrem 

toho sú najradšej vonku a užívajú si 

krásy prírody. 
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Prečo sme sa rozhodli prísť medzi vás? V prvom rade, kvôli spoločenstvu. Obaja 

cítime, že nám chýba kontakt s niekým, kto je na rovnakej vlnovej dĺžke ako my. 

V tomto nás veľmi oslovilo spoločenstvo AKW, kde sa nezalamuje rukami nad 

každým prírastkom v rodine, ale práve naopak, pozerá sa naň ako na nádherný Boží 

dar. A druhá vec, nie menej dôležitá, Maroš ako kňaz a ja ako tá, ktorá ho v jeho 

pastorácii sprevádza a je mu trochu aj nápomocná, si uvedomujeme, aké je dôležité 

katechizovať celé rodiny a veríme, že to, čo sa na AKW naučíme, budeme môcť 

využiť v praxi. Ďakujeme vám za prijatie a už teraz sa veľmi tešíme na najbližšie 

osobné stretnutie. Buďte požehnaní. 

Sejkovci 
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7. Čo nás čaká  

 

Ponuka spoločnej dovolenky 

V termíne od 21. - 27.augusta ponúkame absolventom, ale aj aktuálnym študentom 

možnosť stráviť spoločne dovolenku v penzióne Zornička, kde tiež zvykneme 

mávať Diplom v rodinnej pastorácii. 

Program je v réžii zúčastnených rodín, pričom niekto z tímu, ako aj kňazov AKW 

bude tiež prítomný. 

Je možné vytvoriť si priestor nielen na turisticko-rekreačné aktivity, ale aj večerné 

vzájomné zdieľanie, či diskusie s Jánom Pavlom II. :-) 

Ešte stále sú voľné miesta (Izieb je 37. Max.kapacita je 105 ľudí aj s prístelkami)  

a preto je potrebné prejavený záujem potvrdiť do 10.júla na: sekretariat@adkw.sk 

Cena: 28EUR/osoba/noc s plnou penziou. 

(1EUR miestny poplatok, 17EUR ubytovanie, 10EUR plná penzia (raňajky sú v cene, 

obed 6EUR, večera 4EUR)) 

Penzion Zornička (Donovaly): https://penzionzornicka.sk/ 

mailto:sekretariat@adkw.sk
https://penzionzornicka.sk/
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Diplom v rodinnej pastorácii 

Letné stretnutie - Rodinkovo, 11. – 17. júl 2021 

Harmonogram prednášok leto 2021: 

Leto 

2021 

Kód Modul Predmet Vyučujúci Počet  

hodín 

PO 

12.7. 

FI 2.2 Filozofický Rodina a sociálna 

politika 

Miriam Kuzárová 4 

UT 

13.7. 

TE 3.1 Teologický Manž. a rodina 

v NZ 

František Trstenský 4 

ST 

14.7 

PS 1.1 Psychopedagog. Psychológia 

manželského 

života 

Mário Schwarz 4 

ŠT 

15.7. 

MO 3.1 Morálny Dar manželskej 

lásky a povolanie 

k svätosti 

Richard a Mária 

Kucharčík 

4 

PIA 

16.7. 

PA 3.1 

 

Pastoračný 

 

Manželstvo 

v kánonickom 

práve 

Karel Orlita 4 

SO 

17.7. 

PS 4.1 Psychopedagog. Deti, médiá, 

výchova 

Zuzana Chanasová 4 
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8. Zo života bývalých študentov 

 

Predstavujú sa nám Dzurňákovci 

Milí priatelia AKW, sme Dzurňákovci, 

Eli, Martin a Henrich. Bývame v Levoči 

a súčasťou Diplomu sme sa stali 

úplne na začiatku, v lete 2016. Vtedy 

sme ešte nemali Henricha  

a v podstate celý program sme 

vychodili ako čakatelia na adopciu. 

 Eli je z povolania polonistka  

a germanistka a Martin zas zvukový 

majster. Sme nadšenci varenia, 

spoločenských hier,     spevu aj misijného diela 

spojeného s učením svätého Jána Pavla II. Príležitostne pomáhame pri pastorácii 

mládeže a dva roky sme boli súčasťou tímu Formačných kurzov teológie tela. 

Od našej poslednej účasti na Diplome prešla naša domáca cirkev azda najväčšou 

zmenou. Po rokoch čakania na adopciu sa nám vo februári 2020 narodil náš syn 

Henrich. Mal síce už rok, ale narodil sa zo srdca. Začali sme žiť úplne nový rozmer 

lásky, lásky, ktorá nás dovtedy každodenne obklopovala, no aj tak bola vzdialená. 

Dostali sme privilégium stať sa rodičmi a naše my odvtedy preniká radosť z pocitu 

novej celistvosti. Pandemická situácia bola pre nás príležitosťou budovať vzťah. 

Občas vravievame, že posledný rok nevnímame ako plynutie času, ale práve ako 

vzťah. Bol pre nás ako okamih zložený z miliónov spoločných chvíľ v atmosfére 

prijatia. 

Treba však aj priznať, že toto obdobie neprinieslo len krásne veci. Veľmi ťažko sme 

prijímali uzavretie kostolov a príliš sme si pripustili náladu strachu, ktorý sa tu šíril. 

Uvedomili sme si, že sme sa dosť uzavreli a hľadali sme prvoplánovo bezpečnejšie 

a zodpovednejšie cesty. S odstupom to už vnímame inak. Každý deň si navzájom 

nanovo pripomíname realitu, ktorá má byť skutočným rámcom nášho bytia. Veľmi 

nám v tom pomáha práca na preklade knihy Láska a zodpovednosť, na ktorej Eli 

pracuje od februára tohto roku. Tejto téme sme sa spoločne venovali už približne 

dva roky, takže keď AKW prišlo s ponukou na preklad, prijali sme ju s radosťou aj 
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rešpektom a momentálne pretkávajú naše dni aj Wojtylove myšlienky o ľudskej 

prirodzenosti a Božom pláne s našimi životmi.  

Okrem iného sme sa tam dočítali, že sme odsúdení na tvorenie, a tak sme sa 

rozhodli, že tento svoj údel pretavíme aj do našej práce. Vyvinuli sme produkt, 

ktorým sa snažíme nepriamo komunikovať myšlienky z Diplomu, Formačných 

kurzov teológie tela a Lásky a zodpovednosti a veľmi nás to baví. Veríme, že sme 

na dobrej ceste. Ľudia vraj majú naše sviečky radi aj vďaka textom. A my sa 

vytešujeme, že okrem života v našej rodine nejakou troškou vnášame postoj lásky 

navždy aj do sveta. Počas posledných mesiacov nás aj to udržiavalo v bdelosti        

a radosti, a zdá sa, že práve o to tu ide. 

Dzurňákovci 
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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? 

 

 

ľľľ 

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.  

 

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 rada@adkw.sk 

 



Akadémia Karola Wojtylu  Wojltylovky 03 

Pravidelné príspevky: 

01 2021:       4  prav. darcovia – 45€ 

02 2021:       4 prav. darcovia – 45 € 

03 2021:       4 prav. darcovia – 45 € 

04 2021:       5 prav. darcovia – 70 € 

05 2021:       6 prav. darcovia – 75 € 

Naše pravidelné mesačné výdavky 

na chod AKW sú 350 €/mesiac. 

Zahŕňajú výdavky na účtovníctvo, 

chod kancelárie – sekretariátu, 

grafické práce, tlmočenie... 

Hľadáme preto ešte 28 darcov 

s pravidel. mesačným príspevkom 

10 € alebo 56 darcov s pravidelným 

mesačným príspevkom 5 €. 

Pridajte sa k nám! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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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NABUDÚCE: 

Zdroje: obr. úvodná str. –  https://diocesanpriest.com/fr-karol-wojtyla/                                   

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

 „Odpočinok je posvätná vec, lebo pre človeka je 

nevyhnutné vytrhnúť sa niekedy z príliš vyčerpávajúceho 

kolobehu pozemských povinností a znovu si uvedomiť, 

že všetko je Božie dielo.“ sv. Ján Pavol II. 


