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1. Slovo na úvod 

Milé AKW rodiny, animátori a priatelia! 

Počas nášho letného stretnutia v Rodinkove som sa medzi vami osobitne 

„zviditeľnil“ ☺, keď som si pri volejbale zranil členok a potom chodil medzi vami 

o barlách. Touto cestou sa vám chcem všetkým poďakovať za váš záujem, 

starostlivosť a modlitby. Keď som sa potom vrátil domov a slúžil sväté omše 

s barlami, prekvapeným farníkom som to okomentoval s humorom, že: „Dobre 

som vyskočil, ale zle dopadol.“ ☺ 

Náš život je však často veľmi podobný. Raz sme vo výskoku, a teda sa nám darí, 

sme plní nadšenia, plní síl a odhodlania. Inokedy sme zrazení k zemi bolesťou 

rôzneho druhu: fyzickým utrpením, nepochopením od iných, trhlinami vo vzťahoch, 

frustráciou z vlastných zlyhaní a hriechov – jednoducho krížom. Och, keby ten kríž 

nemusel byť! Myslím, že všetci by sme boli radšej „vo výskoku“. 

Po nadýchnutí opäť vchádzame do „korona-obdobia“, ktoré nie je jednoduché. 

Niekedy je sprevádzané aj fyzickou bolesťou, ale nie v menšej miere poznačené 

i krízou vzťahov. V poslednom čase môžeme 

vnímať i čiastkové víťazstvá Zlého, ktorému sa 

darí úspešne stavať proti sebe i tých, ktorí 

predtým nemali k tomu žiaden dôvod. 

Kríž! Čo s ním?  

Veľmi mám rád istú pasáž z jedného filmu 

o Jánovi Pavlovi II. Napriek tomu, že je to 

určitá fikcia, myslím, že je veľmi reálna. Už 

starší Ján Pavol II. kráča miestnosťou 

s paličkou v ruke. Veľmi ťažko dostupuje 

a v určitej chvíli z frustrácie paličku odhodí. 

Ťažko sa mu prijíma situácia, že on, taký 

športovec, ostáva pripútaný k bolesti. Krátko 

za tým je však scéna, ako sedí za stolom, 

rozjíma a píše list starším a trpiacim ako jeden 

z nich, ktorý im rozumie. A teda ani tento svätý 

človek nie je oslobodený od zápasu s prijatím 

kríža a zároveň cezeň dozrieva. 
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V týchto dňoch sme mohli prežívať vzácnu udalosť návštevy Svätého Otca 

Františka. Veľmi ma oslovili jeho vzácne slová, ktoré zazneli v Košiciach, keď sa 

prihováral mladým. Hovoril: „Pýtali ste sa, ako povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli 

objať kríž. Objať: to je pekné sloveso! Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme 

objatí, získame znova dôveru v seba a tiež v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. 

Pretože keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný 

kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objímame 

spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť.  

A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj.“ 

Objať nie samotný kríž, ale Ježiša na ňom. Prežívať i kríž ako stretnutie s Osobou, 

ktorá nás objíma sebadarujúcou láskou, občerstvuje a obmýva vodou a krvou zo 

svojho prebodnutého boku. A vtedy i bolesť sa môže meniť na Boží pokoj, ktorý 

prevyšuje každú chápavosť a ktorý chráni naše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi 

(porov. Flp 4,7). Prajem sebe i vám všetkým takéto objatie každého kríža...  

ale zároveň i veľa radosti „z výskokov“. 

o. Juraj Schindler 
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2. Čo sme prežili  
 

Umenie vychovávať 

Prof. Oana Gotia nám s úprimným oduševnením počas troch sobôt on-line 

prednášok priblížila aký úžasný dar, milosť a zodpovednosť majú rodičia pri výchove 

detí k láske.  

Oni sú nenahraditeľným vzorom, ale aj vodcami svojich detí. Od útleho veku, keď 

kladú základy dôvery a istoty svojou prítomnosťou, prijatím, pozitívnym prístupom, 

svojou dôverou v Boha. Ale aj neskôr, keď deti vyrastajú a zdá sa, že neprijímajú rady 

rodičov, stále je pre nich rodina najsilnejším vplyvom, ktorý nasávajú.  

Prednášky boli rozdelené podľa vekových období – detstvo, mladší školský vek, 

starší školský vek a dospievanie. V každom z týchto období nám prof. Oana priblížila 

ciele výchovy - napr. ako viesť deti k uvedomeniu si vlastnej identity, ako ich učiť 

usmerňovať impulzívnosť a emócie, 

viesť ich k budovaniu priateľských 

vzťahov, v ktorých sa stávajú darom, 

ako im pravdivo a primerane veku 

hovoriť o dare tela a sexuality a viesť 

k jeho zodpovednému využívaniu 

v službe a príprave na povolanie, 

pomôcť im múdrymi otázkami robiť 

vlastné rozhodnutia... Poukázala na to, 

aké dôležité je stanovenie hraníc 

a láska, ktorá dokáže povedať „nie“, 

lebo jej ide o skutočné dobro dieťaťa.  

Veľmi silným je pre mňa odkaz, ktorý 

myslím, že platí pre každé povolanie – aj 

pre duchovné rodičovstvo – že je veľmi 

dôležité pracovať na prehlbovaní 

vlastného vzťahu s Bohom. On je ten, 

ktorému prvému môžeme dôverovať, 

ktorý nás prvý miluje...  a manželia aj na 

prehlbovaní vzťahu medzi sebou. 
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Vnímať život, všetko, čo sa deje, ale i jeden druhého pozitívne - ako Boží dar, ktorý 

môžeme rozvíjať.  Tí, ktorí sú okolo nás, nasávajú príklad viac ako slová. 

A druhým silným odkazom je – tráviť čas spolu, s deťmi, s mládežou, aby sme 

láskavou prítomnosťou vytvárali príležitosti na počúvanie, prejavenie záujmu, 

možnosti na rozhovory, otázky...   

Myslím, že umenie vychovávať si vyžaduje zanietenie, ktoré spája rozum, vôľu, 

srdce - emócie i vieru – a toto nám prof. Oana ukázala svojím príkladom. 

Ďakujeme!!! 

Sefka Rečlová 

Letná týždňovka 2021 

Zdalo sa nám to až neskutočné. Dlhé mesiace obmedzení, keď stretnúť sa bol 

luxus. Zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania, zákaz kontaktov, zákaz… 

a potom prišlo leto – a mohli sme sa stretnúť! Od večera druhej júlovej nedele až do 

soboty poobedia sme sa nevedeli nabažiť tejto veľkej milosti – konečne vidíme 

jedinečnosť, krásu, lásku, múdrosť, radosť, úprimnosť a mnohoraké dobro každého 

jedného z vás a tvoriť spoločenstvo! Veľmi nás to potešilo. Stretnúť sa so známymi 

a zoznámiť sa s novými manželmi a rodinami, ktoré sa k nám pridali tento rok. 

V pondelok nám bolo cťou naživo sa stretnúť s bojovníčkou za pravdu o manželstve 

a rodine – Miriam Kuzárovou. S prehľadom o problematike a zároveň s pokorou nás 

voviedla do systému starostlivosti nášho štátu o rodinu. Po troch hodinách 

prednášok dala priestor aj nám študentom a my sme sa nestačili čudovať, koľko 

dobrých nápadov tam vznikalo :). Večer sme sa tešili z otcovskej návštevy  biskupa 

Tomáša Galisa, s ktorým sme slávili Eucharistiu. 

Na druhý deň nám otec František Trstenský približoval state z Nového zákona.  

S ľahkosťou, sviežosťou a nadšením nám odkrýval posvätné texty. Svadba v Káne 

Galilejskej, stretnutie so Samaritánkou, manželstvo z pohľadu rabína Ježiša, List 

Efezanom ohľadom rodinného života a napokon Apokalypsa. Naozaj sme vďační za 

bohatstvo múdrosti, ktoré nám otec František sprostredkoval. 

Streda nám priniesla energického Mária Schwartza s jeho jasným a logickým 

vysvetlením, ako fungujú manželské a rodinné vzťahy na prirodzenej úrovni. Sú to 

základné a principiálne zákonitosti, ktorým rozumejú aj neveriaci ľudia a zároveň 
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ukazujú, aké rozumné je to, k čomu nás vedie naša viera. Veľmi osožná bola aj časť 

o jednotlivých fázach manželstva a o komunikácii v rodine. 

Ďalší deň sme sa pozdvihli z prirodzenej úrovne na úroveň sviatostnú. Richard 

a Mária Kucharčík nám na základe evanjelií a cirkevných dokumentov vysvetľovali, 

čo znamená sviatostné manželstvo, ako sa v ňom spájame s Kristom, ktorý nás 

v ňom uzdravuje, zdokonaľuje a pozdvihuje. On nás pozýva k misii, aby sme sa stali 

svätými a pomohli k tomu našim deťom aj svojmu okoliu. On nám dáva svoje telo 

v Eucharistii, aby sa zjednotil s nami, aby sme sa aj my zjednotili... 

Piatok patril otcovi Karlovi Orlitovi. Jeho vzťah k právu krásne vyjadril slovami,  

že pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi vníma práve v zákonoch cirkevného práva. 

Jasne definovanými zákonmi nám približoval nerozlučiteľnosť manželstva ako aj 

riešenie ťažkostí. Ukázal nám vernosť a starostlivosť Cirkvi, ktorá chráni sviatosť 

manželstva, ale zároveň sa skláňa k slabosti človeka, aby mu pomohla v jeho 

situácii. 

Prednáškový cyklus ukončila Zuzka Chanasová s veľmi aktuálnou témou o vplyve 

médií na deti. Poukázala na ohrozenia, vznik závislostí, ale poukázala aj na riešenia: 

byť so svojím dieťaťom, dať mu hranice, ale ho aj nechať hovoriť o svojich 

emóciách, otázkach; usmerňovať túžby a učiť sa sebaovládaniu. S veľkou ochotou 

a odborne odpovedala na každú otázku. 



Akadémia Karola Wojtylu  Wojltylovky 04 

Nezabudnuteľná bola púť na horu Butkov. Modlitba krížovej cesty, ruženca, 

prítomnosť toľkých svätých cez ich relikvie. Prostredie, architektúra a celkové 

umelecké spracovanie tohto miesta v nás zanechalo silný dojem.  

Skvelé bolo každé poobedie a večer, každý si však určite zapamätal galavečer  

a súťaž v spoznávaní sa navzájom cez fotografie, ktorú nám pripravila Maruška 

Kucharčík s pomocníkmi (...zaujímavé, ako v nej Rišo bodoval ;). 

Vďaka za každé slávenie Eucharistie, za každú modlitbu, obetu, službu, poznanie, 

rozhovor, za každého brata a sestru! Vďaka za kňazov, animátorov a každého, kto 

stretnutie pripravoval... Vďaka Bože, že sme si bratia a sestry! 

Niko a Monika Zámečníkovci 
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3. Očami animátora  

Leto 2021 - týždeň s rodinami očami animátora 

Po ročnej prestávke nastala konečne príležitosť znovu sa stretnúť s rodinami. Už 

nie prostredníctvom internetu, ale v priamom kontakte. 

„Vyzbrojení“ rôznymi aktivitami sme vhupli rovnými nohami do skupiniek, kde sme 

spolu s deťmi trávili doobedia plné hier, tvorivých dielní, ale aj aktivít zameraných na 

prehlbovanie svojich vedomostí a nášho duchovného života.  

Tak ako predošlé roky aj tento rok sa bude niesť v duchu jednej spoločnej témy -  

a tou je Cirkev. Na skupinkách sme si rozoberali jednotlivé predobrazy Cirkvi, každý 

deň jednu. Nechali sme sa inšpirovať dokumentom Lumen gentium, jedného  

z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu. Niektoré témy boli viac známe - 

ovčinec, vinič, Kristovo tajomné telo, a niektoré menej známe - Božia stavba, chrám, 

nevesta. Pre priblíženie témy sme si pomáhali citátmi z Písma, či rôznymi príbehmi. 

Do témy nás voviedli už nápadité ranné katechézky v podaní brata Andreja  

a v sobotu v zastúpení Tobiáša. 

Naše poobedia boli tiež naplnené rôznymi dojmami. Či už to bol volejbalový zápas 

s rodičmi, ktorý sa bohužiaľ nezaobišiel aj bez menších či väčších zranení (však  

o. Juraj :-)), alebo spoločný výlet s rodinami na horu Butkov do kamenného 

sanktuária Božieho milosrdenstva. Jedno poobedie sme strávili spoločne len sami 

animátori pri filme s diskusiou. A posledné dve sme strávili prípravami na divadelný 

večer a nočnú hru. Do obidvoch aktivít sa deti zapojili s nadšením a vystupovaním  

v jednotlivých scénkach určite urobili radosť aj svojim rodičom.  



Akadémia Karola Wojtylu  Wojltylovky 04 

Veľmi zaujímavé a povzbudzujúce boli pre nás animátorov aj stretnutia s dvoma 

manželskými pármi, ktoré si pre nás našli čas každý v niektorý iný večer. V pondelok 

(utorok?) sme sa stretli s Bachanovcami a vo štvrtok s Votočkovcami. Oba 

manželské páry sa s nami podelili o svoju skúsenosť s chodením a svojimi 

skúsenosťami a pohľadom na výchovu detí. 

Posledný deň, sobota doobeda, sa niesla v súťaživom duchu. Všetky deti vo veku 7 

a vyššie súťažili v dvoch aktivitách rozdelení do štyroch skupín. Aby to bolo 

spravodlivé, v každej skupinke boli deti rôznych vekových kategórií. Aktivity 

zastrešovali bratia Budzákovci a myslím si, že mali u detí veľký úspech.  

Všetci animátori boli celý týždeň v plnom nasadení a aj keď sme mali tento rok 

rekord v počte detí, v dobrej spolupráci s rodičmi sa nám podarilo tento týždeň 

zvládnuť takmer bez problémov. Nech už nám budúcnosť prinesie čokoľvek, už 

teraz sa tešíme na ďalšie pekné a plodné stretnutia. 

Barborka Makovníková 
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4. Akadémia malého Karola  

 

Ďakujeme deti, za vaše výtvory na tému Lev. 

Prišli nám obrázky od najmenších a aj krátke 

texty od starších o tom, čo ich zaujalo 

z príbehu o Danielovi v jame levovej.  

 

Grétka Suchá, 5 rokov 

Daniel Gurbicz 
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Janka Gurbiczová 

Peťka Gurbiczová 
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Ninka Suchá, 9 rokov 
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 Zarka Suchá, 8 rokov 
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5. Zadanie pre deti  

 

Vytvorte si doma ovečky podľa šablóny, ktorú nájdete na nasledujúcej strane. 
Prosíme Vás, aby ste nám zoscanované alebo odfotené obrázky ovečiek (aj 
s komentárom, vysvetlivkami a menom a vekom dieťaťa) poslali na email: 
novinky@adkw.sk.  

Najbližší termín na zasielanie kresieb a textov je do konca roka 2021.  Tešíme sa.  

 

 Postup:  Vytlačte si šablóny na výrobu ovce. 

Vystrihnite kúsky, ktoré potrebujete. Zostavte 

ovčiu hlavu tak, že vyfarbíte hlavu ovce na čierno 

a prilepíte oči k hornej časti ovčej hlavy. Na vrch 

ovčej hlavy prilepte malý chumáč. Pomocou 

nožníc vystrihnite z papiera malé krúžky, ktoré 

použijete ako ovčie nozdry. Prilepte ich k spodnej časti tváre. Prilepte ovečku na 

papier tak, aby sa chodidlá takmer dotýkali spodnej časti. Zo svetlého  

a tmavozeleného papiera vystrihnite pásy trávy a potom ich prilepte na spodok 

papiera, na ovčie chodidlá. Pomocou lepidla umiestnite chumáče vaty na ovčie telo 

a chumáč hlavy. 

Téma: Cirkev ako stádo 

Pomôcky:  lepidlo, nožnice, 

vata, ovčia šablóna, tvrdý 

papier biely/modrý, farbičky, 

biely a farebný papier- svetlo 

a tmavozelený      .  

 

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

Spomedzi nových študentov AKW predstavujeme sr. Sáviu. 

Volám sa Mária Kroková, rehoľným 

menom sestra Sávia.  

Rehoľnou sestrou som 30 

rokov.  

Pochádzam z Bardejova, 

z láskyplného prostredia 

katolíckej rodiny, kde sa to 

všetko začalo – našou 

rodinou doma a obrazom 

Ježišovej tváre 

z turínskeho plátna, do 

ktorej som sa zahľadela a ktorá 

ma sprevádza mojím zasväteným 

životom.  

Túto tvár Krista sa snažím nachádzať v ostatných ľuďoch, ku ktorým som 

poslaná a ktorých stretávam.  

Cez rozličné životné situácie, stretnutia, nadobudnuté skúsenosti, cez 

všetko, čo som zažila a prežila a čo mi bolo v živote darované, sa pre mňa 

rodina stala srdcovou záležitosťou.  

Počas môjho takmer pätnásťročného pôsobenia v Mníchove som mala 

možnosť zakúsiť silu a krásu rodinného spoločenstva pri Slovenskej 

katolíckej misii, ktorému som sa rada venovala. V cudzej zemi sme si boli 

navzájom domovom a rodinou. Vytvorené spoločenstvo bolo pre nás 

rodinou lásky a života; miestom, kde láska rodí život ako to vyjadril aj sv. Ján 

Pavol II., keď povedal: „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska 

rodí život.“ Mnohí zo spomínaného mníchovského spoločenstva, vrátane 

mňa, sa síce rozišli po svete, ale aj tak si zostávame veľmi blízki.  
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Môj kontakt s rodinami momentálne už nie je systematický ako bol 

v Mníchove, pretože mám nové poslanie na Arcibiskupskom úrade  

v Košiciach, ale aj naďalej mám túžbu a ochotu vzdelávať sa v témach 

o rodine a zároveň prehlbovať svoj duchovný život. Mojím presvedčením sú 

slová sv. Jána Pavla II.: „Tak ako sa bude dariť rodine, bude sa dariť národu 

a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.“  

Preto prišlo aj moje rozhodnutie prihlásiť sa na akademicko–formačný 

projekt Diplom v rodinnej pastorácii. A už teraz zažívam a som svedkom 

úžasnej rodinnej atmosféry. Je pre mňa darom byť jej súčasťou, z čoho sa 

veľmi teším a ďakujem.       

sr. Sávia 
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7. Čo nás čaká  

 
Vzhľadom na aktuálnu zhoršujúcu sa epidemickú situáciu bude ďalšie víkendové 

stretnutie študentov, ktoré sa malo konať v Rodinkove, nahradené tromi ON-LINE 

stretnutiami v termínoch: 

• POZOR zmena termínu: (z 23.októbra na) 13. november 2021,  

• 17. november 2021,  

• 4. december 2021, 

 

 vždy v čase od 8:30 do 12:00 cez aplikáciu ZOOM.  

Kurz „PS 1.2 Manželské krízy: genéza a terapia“ bude predná šať Mgr. Mário 
Schwarz, PhD, ktorý vyštudoval psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa  
v Nitre. Postgraduálne pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Trnavskej 
univerzity, kde doteraz pôsobí ako odborný asistent na katedre 
psychológie. Pracoval ako riaditeľ a psychológ v Centre pomoci pre rodinu 
v Trnave. V súčasnosti pôsobí v Poradni školskej a rodinnej mediácie v Trnave. Od 
roku 2012 je ženatý s manželkou Ľubkou a spolu majú 4 detí, z toho jedno je už  
v nebi. 
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8. Zo života bývalých študentov 

Milí naši AKW-čkári! 

Sme Joži a Veronika Magdovci a keď 

sme boli na úplne prvom stretnutí 

AKW v Račkovej doline, boli sme 

manželmi len 3 mesiace (inak 

dodnes si pamätám vysmiateho 

otca Mareka Iskru, ktorý nás vítal, 

a Dominika, ktorí nám pomohol 

s kuframi ☺). Odvtedy sa toho veľa 

zmenilo.  

Pribudla k nám dcérka Alžbetka (4 roky), 

ktorú si možno niektorí ešte pamätáte 

z našich stretnutí, a minulý rok v máji aj syn Samko (1 rok). 

Veľká zmena sa však udiala minulý rok, keď sme ani nie mesiac po vypuknutí korony 

zdvihli kotvy z Bratislavy a presťahovali sa na východ k Prešovu, do malebnej 

dedinky Medzany. Tu bývajú Jožkovi rodičia, a tak bývame teraz s nimi a staviame 

tu dom. Momentálne nám robia podlahové kúrenie a vyzerá to tak, že Vianoce by 

sme už mohli byť v našej „rezidencii pod Šarišským hradom“. Srdečne teda od 

nového roka pozývame! 

Joži stále pracuje na Dobrej novine z domu a tak niekedy počujeme spoza dverí 

transkontinentálne hovory s Ugandou a ja sa snažím stíšiť naše akčné deti. Ja som 

na materskej a teraz cez leto som začala hrávať na organe v našom kostole. Pred 

pár dňami sme mali u nás relikvie svätých Košických mučeníkov, patrónov eRka a pri 

tej príležitosti sme dali dokopy pár detí a zaspievali na sv. omši. Možno je to začiatok 

detského/mládežníckeho spevokolu! 

Tohto roku sme oslávili práve na Veľký piatok 5 rokov nášho manželstva. Tak 

parádne to vyšlo – no len uznajte – na deň, keď Kristus získal svoju nevestu Cirkev 

svojou smrťou na kríži a zrodila sa z jeho otvoreného boku! S AKW sme spojení stále 

modlitbou, niekedy milým kontaktom – naposledy sa Joži stretol s Horňákovcami 

v Bratislave a cez lockdown sme každý týždeň sledovali Marekove preklady exegéz 

k nedeľnému evanjeliu.  
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Sme veľmi vďační za 

spoločenstvo AKW aj za 

poznanie, ktoré sa nám vďaka 

nášmu štúdiu dostalo. Snažíme 

sa byť vnímaví na to, kam a do 

akej služby nás chce Pán 

povolať. Zatiaľ si to cvičíme na 

filozofických debatách s našou 

Alžbetkou, ktorá sa mimoriadne 

rada hrá na nevestu, kreslí 

nevesty a ženíchov a zasypáva 

nás otázkami na túto tému. 

Jeden z jej výtvorov posielame 

a pozdravujeme všetkých 

súčasných, bývalých študentov 

aj vedenie AKW! 

Magdovci 
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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. Na podporu takýchto rodín bol zriadený Fond solidarity, do 

ktorého sa posielajú príspevky na podporu rodín, ktoré si nemôžu z finančných 

dôvodov dovoliť zaplatiť celé školné či náklady na ubytovanie počas štúdia diplomu 

v rodinnej pastorácii.  

 

V prípade, že máte záujem pravidelne alebo nepravidelne prispievať do Fondu 

solidarity môžete tak urobiť príspevkom na účet: 

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.  

 

 

Okrem príspevku na účasť konkrétnym rodinám by sme Vás chceli poprosiť aj 

o inštitucionálnu podporu AKW. Od začiatku bolo našim cieľom byť financovanými 

najmä zo súkromných zdrojov, aby sme mohli zachovať vernosť pravde, ktorá si 

často vyžaduje nezávislosť na verejných zdrojoch. 

Náklady Diplomu v rodinnej pastorácii sa týkajú najmä honorárov pre vyučujúcich 

a hradenia ich cestovných nákladov, administratívy študentov a prípravy 

animátorov. Okrem toho AKW plánuje rozvoj ako v publikačnej činnosti tak 

v podpore absolventov. 
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 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 
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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.  

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 15 

animátorov a následne ich nenahraditeľná prítomnosť počas stretnutí DRP, 

vďaka ktorej môže prebiehať  formácia detí zúčastnených rodín a zároveň 

nerušená formácia ich rodičov.  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: Dar pre AKW)   

Prípadne uveďte aj svoje meno, pre  

správnu identifikáciu platby.  
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 „Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska 

rodí život. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou 

školou, ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa láske 

prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou 

silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila 

svoje povolanie k láske!“                                sv. Ján Pavol II. 


