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1. Slovo na úvod 

 

Predstavte si, že vás agentúra oslovila urobiť anketu medzi 

slovenskými katolíckymi rodinami na otázku: Môže byť rodinná láska 

povolaním a cestou svätosti? Vyberte si 20 rodín z Vašej farnosti 

a syntézu zhrňte na max. 2 strany.  

Milé AKW rodiny, animátori a priatelia! 

Takto nejako by mohla znieť jedna z obľúbených aktivít programu Diplom v rodinnej 

pastorácii: domáca úloha ☺. Zaiste ste si zvykli na kreatívne zadania, ktoré vám 

pomáhajú aplikovať matériu predneseného predmetu do praxe.  

Aktuálne je však pred nami skutočné zadanie, nielen teoretické, ale výsostne 

praktické. Jeho autorom je sám pápež – prostredníctvom pozvania na X. Svetové 

stretnutie rodín v Ríme.  

Je zaujímavé, že po 28 rokoch sa Svetové stretnutie rodín vracia späť do Ríma, kde 

v roku 1994 na Námestí sv. Petra zazneli silné slová sv. Jána Pavla II.: Familia, quod 

dicis te ipsa? Rodina, čo hovoríš o sebe? Po napoly improvizovanom príhovore 

v závere zaznela rozhodná odpoveď pápeža: Ty si gaudium et spes – radosť a nádej.  

Dnes, po 28 rokoch, kladie pápež František podobnú otázku: Môže byť rodinná láska 

povolaním a cestou svätosti? Samotný program DRP a spoločenstvo rodín 

a zasvätených nás presviedčajú o tom, že rodinná láska je slovami svätých 

manželov Martinovcov privilegovanou cestou svätosti. No vnímajú to tak aj rodiny 

vo vašich farnostiach, spoločenstvách, vo vašich komunitách?  

Náš program má v samotnom názve aj svoj telos (určenie) – pastorácia rodín. 

Program AKW teda nie je len príjemne tráveným časom, formáciou manželstva, ale 

má deklarovaný misijný rozmer.  

Pápež František sa rozhodol X. Svetové stretnutie rodín urobiť blízkym každej 

rodine. Nový – multicentrický charakter pozýva sláviť SSR na diecéznych úrovniach 

sveta. Toto je zadanie, ktoré vyžaduje nasadenie každého manželského páru, zvlášť 

vás, ktorí ste porozumeli, že sviatosť manželstva, ktorú žijete, zahŕňa nepochybne 

aj misijný rozmer.  
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Pápež pozýva každý manželský pár – podobne ako Ježiš chlapca s 5 chlebmi a 2 

rybami, aby  dali to málo, čo majú, do rúk apoštolov (biskupov). Pre manželov 

konkrétne to môže znamenať osloviť kňaza farnosti a pozvať rodiny vo svojom 

okolí do 7 prípravných katechéz alebo sa stať súčasťou diecéznych tímov 

pripravujúcich diecézne stretnutia rodín 26. júna 2022 či v blízkom čase.   

Môže nás k tomu povzbudiť aj nedávny List manželom, v ktorom zaznieva: 

„Povzbudzujem vás k tomu, aby ste boli aktívni v Cirkvi, zvlášť v oblasti pastorácie 

rodín.“ A ďalej: „Manželia majú tiež prevziať iniciatívu v ich farskom a diecéznom 

spoločenstve prostredníctvom svojich návrhov a kreativity, ktoré sú vyjadrením 

komplementárnosti chariziem a povolaní v službe cirkevnému spoločenstvu. Ide 

najmä o to, aby „manželia po boku pastierov kráčali s inými rodinami, aby pomáhali 

slabším, aby ohlasovali, že Kristus je aj uprostred ťažkostí vždy prítomný.“ 

Milí priatelia, je pred nami skutočná domáca úloha. Chopme sa jej s odvahou 

a kreativitou. Pozývame vás zapojiť všetku fantáziu, tentokrát bude vypracovanie 

komentovať Ten, ktorý je stredom Vášho sviatostného manželstva ☺ Coraggio! 

Richard a Maruška Kucharčík 
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2. 2% pre AKW  

Milí priatelia! 

 Ako určite viete, každoročne sa uchádzame o 2 % podiel vami platenej dane 

v prospech nášho združenia Akadémia Karola Wojlylu. 

 

Je to pre nás výrazná pomoc a sme Vám za ňu veľmi vďační! 

Totiž na rozdiel od projektových žiadostí tieto prostriedky sa dajú použiť na 

akýkoľvek druh výdavkov ktoré súvisia s našou hlavnou činnosťou a pričom 

nepodliehajú náročnej byrokracii ktorá nás doslova zabíja. Napr. vo februári 2021 

sme reagovali na výzvu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Podali sme 

projektovú žiadosť o podporu AKW vo výške 10.000 €. Zo žiadanej sumy 10.000 

nám nakoniec bolo priznaných 3.910 €, avšak v súlade so zmluvou sme z tejto 

dotácie dokázali využiť len 1.196,50 €. Podpora potešila, ale ľudské zdroje zostali 

nerefundovateľné. Asi aj preto chápete, že na podobné aktivity nemáme do 

budúcnosti silu, pričom naopak prostriedky získané z 2 % Vašich daní takejto 

byrokracii nepodliehajú. 

Je však pravda, že v prípade poukázania 2 % Vašich daní v prospech AKW sa 

vyžaduje Vaša spolupráca pri vypísaní potrebných tlačív. Tie sa tento rok menili. 

V samostatnom emaile sme Vám poslali „Vyhlásenie o poukázaní podielu 

zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. 

 

 

 

 

  

Za uplynulých 5 rokov, ako sme oprávnení 

poberať túto položku, sme od našich 

študentov a priateľov prijali z tohto zdroja 

celkovo 7.653,34 €. 

Za uplynulý rok suma prijatá 

v rámci 2% z Vašich daní bola 

2.345 €. 
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Ak ste len zamestnancom a nedávate si daňové priznanie (pretože ste nemali 

žiadny iný zdaniteľný príjem napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania), 

tak  ročné zúčtovanie Vám môže vykonať zamestnávateľ. V tomto prípade svoj 

záujem o poukázanie 2 % z vašej dane tlmočte na mzdovom oddelení. Pri vypĺňaní 

„žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania“ požiadajte zamestnávateľa o 

vystavenie „potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely 

vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby“. Toto 

potvrdenie je totiž povinnou prílohou „vyhlásenia“, ktoré sa do konca marca musí 

odovzdať na príslušnom daňovom úrade. 
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3. Čo sme prežili  
 

Kríza – príležitosť na posilnenie zväzku 

Naša akademická jeseň sa niesla v duchu psychológie s témou, ktorá je čoraz 

aktuálnejšia – Manželské krízy: genéza a terapia. Veľmi pútavou formou nás 

do problematiky kríz voviedol Mgr. Mário Schwarz. Počas online prednášok sme sa 

snažili vniknúť do odbornej terminológie - korelácia medzi krízou manželstva 

a manželskou krízou; typológia, príčiny a prejavy kríz, prevencia, priebeh i možnosti 

intervencie v kríze. 

Musím sa priznať, že oblasť psychológie bola mojím top záujmom v čase 

dospievania, keď akosi prirodzene vystriedala túžbu po štúdiu filozofie. A hoci sa mi 

nesplnil jeden z mojich „nepodstatných“ snov – vyštudovať psychológiu, Pán Boh 

mi doprial množstvo skúseností a praktických zážitkov, a tak psychológia ostala 

mojím hobby, i keď už ani zďaleka nie top záujmom. A možno aj preto nás Boh spojil 

s Marekom, ktorý ma k psychológii tak ďaleko ako ja k astrofyzike, zato je 

neskutočne praktický, pohodový a nekonfliktný, a preto mi ešte „nedoprial“ 

manželskú krízu ☺.  Áno, zvykneme to snúbencom na kurzoch hovoriť, že čo sa 

týka manželskej krízy, ešte sme nemali tú česť, a tak sme stále na čakačke ☺. I keď 

aj tu záleží na uhle pohľadu. Aj psychológia rozoznáva rôzne prístupy k definícii 

krízy, ako sme počuli na prednáške, kríza je proces, v ktorom dochádza k obratu – 

k lepšiemu, či horšiemu. Všeobecne kríza označuje vyvrcholenie nejakého deja 

smerujúceho k nutnej alebo neodkladnej zmene. Z toho pohľadu nie je možný život 

bez krízy. Iný prístup rozlišuje 1. problém (situácia, v ktorej existuje neželaná 

odchýlka, rozdiel medzi žiadúcim a existujúcim stavom), 2. konflikt (existencia 

nezhôd v názoroch, postupoch), 3. kríza (ťažká situácia, kritický stav, vrcholné 

obdobie prekonávajúce najväčšie ťažkosti). Stav, kedy problém prechádza do 

konfliktu a pri jeho nejednotnom riešení prichádza kríza. Z tohto pohľadu je možný 

život bez kríz, lebo človek alebo manželia dokážu krízam predchádzať.  

Tak či tak, kríza nie je negatívna záležitosť. A preto nás veľmi potešilo aj zadanie 

domácej úlohy, ktorá motivuje k ochote riešiť krízy ako príležitosť na posilnenie 

zväzku. Sme svedkami mnohých kríz, v ktorých sa ocitli dnešné manželstvá 

a niektoré máme tú milosť duchovne sprevádzať. Momentálne prežívame tri krízy. 

No nie tak celkom „naše“... Vysvetlíme. Sprevádzame tri manželstvá nachádzajúce 

sa v krízach. Každá z nich je iná, ale všetky tri majú spoločného menovateľa – 

nevera. Nevera, ako dôsledok neriešenia primárnej krízy – nespoznanie pravej 
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podstaty manželstva. Neprijali manželstvo ako „cestu dozrievania, na ktorej je 

každý z manželov Božím nástrojom na napomáhanie rastu toho druhého... Azda 

najdôležitejšia úloha muža a ženy v láske je táto, navzájom si pomáhať byť viac 

mužom a viac ženou. Dať vyrásť znamená pomôcť druhému, aby sa vytvaroval vo 

vlastnej identite.“ (AL 221) A všetky tri sú v rôznom „stupni vývoja“ krízy, ale trápia 

sa prakticky od samého začiatku manželstva. Prvé z nich je po 15-ročnom trápení v 

„skúšobnej dobe“ – dali si ešte jednu, údajne poslednú šancu. Druhé z nich je po 31-

ročnom vzťahu v troskách a žijú už vyše roka odlúčení. A tretie (12-ročné s 3 deťmi) 

nevidí inú šancu, ako ísť od seba a premýšľajú riešiť nulitu. Skôr tam vidím dôvod na 

konvalidáciu manželstva.  

Keď rozprávame s týmito pármi, ale aj s mnohými inými, sme až v nemom úžase, na 

akých základoch stojí ich vzťah. A z nášho pohľadu je až zázrak, že vôbec ešte 

„stojí“. Ale je to aj úžasné svedectvo sily sviatostného manželstva, kde je Boh 

neviditeľným spojivom manželov. A hoci oni sami robia často kroky, ktorými sa od 

seba vzďaľujú, On je ten, ktorý udržiava manželstvo pokope a lásku manželov sanat 

– uzdravuje, perficit – zdokonaľuje a elevat – pozdvihuje. Boh tak koná od začiatku 

ich vzťahu, ako my doma zvykneme hovoriť od „počatia nášho vzťahu - 

zoznámenia“ (dokonca ešte skôr, ak sme prijali Jeho plán), v deň sobáša – 
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„narodenie manželstva“, ale i každý deň trvania manželstva, pretože zostáva 

naďalej s nimi (GS 48). A to sa snažíme aj manželským párom nachádzajúcim sa 

v krízach pomôcť objaviť. Áno, kríza je príležitosťou k spoznaniu pravej podstaty 

manželstva a jeho nerozlučiteľnosť sa stáva motorom, možno by som to nazvala 

„palivom“, ktoré udržuje motor v prevádzke a manželstvo, napriek vážnym 

problémom stále „beží“. Len nám je veľmi ľúto, keď rozprávame s mnohými 

manželskými pármi, že informácie, ktoré považujeme za 1. ročník ZŠ, sú pre nich 

úplnou novinkou. A tu si musíme priznať, že zlyhávame v ohlasovaní. „Povinnosťou 

Cirkvi je, ako to urobili aj synodálni Otcovia, stále zdôrazňovať učenie 

o nerozlučiteľnosti manželstva tým, čo v týchto časoch pokladajú za ťažké alebo 

priam za nemožné spojiť sa len s jednou osobou na celý život.“ (FC 20) A to sa písal 

rok 1981, a čo dnešná doba, 40 rokov po tejto prorockej exhortácii?  

Mnoho sviatostných manželstiev, ktoré aj úprimne praktizujú svoju vieru, sa 

nachádzajú väčšiu časť svojho manželstva, ak nie celé, v období „sanat“ teda 

uzdravovanie lásky. A keď neprejdú ozdravnou fázou, ktorej podstatnú časť sme 

my prežívali počas zásnub, sú ochudobnení o perficit a elevat. A týmto často 

motivujeme manželské páry nachádzajúce sa v rôznych krízach. Keď si sami 

uvedomia, že musia prejsť istým ozdravným procesom, aby ich lásku mohol Boh 

zdokonaliť a pozdvihnúť. Vtedy vidíme v ich očiach iskierku nádeje, že keď zabojujú 

a s Božou pomocou prekonajú krízu, tak nie len že sa „zbavia“ problému, ale čaká 

ich niečo nové, niečo krásne a zdokonalené, čo ich pozdvihne „bližšie k nebu“. 

Lebo život v manželstve vnímame ako anticipáciu neba, jednota v manželstve nám 

dáva možnosť ochutnať jednotu s Bohom 

a nerozlučnosť sviatostného manželstva je 

pre nás, pokrstených, nerozlučiteľnosť 

s Bohom. „Kristus obnovuje pôvodný 

plán, ktorý Stvoriteľ vložil do srdca 

muža a ženy a v slávení sviatosti 

manželstva dáva ´nové srdce´, takže 

manželia môžu nielenže prekonať 

´tvrdosť srdca´, ale – a to hlavne – 

môžu mať účasť na plnej 

a definitívnej láske Krista, ktorý je 

stelesnením novej a večnej Zmluvy.“ 

(FC 20) 

        Budzákovci 
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4. Očami animátora  

Svet animátora 

Poďte sa so mnou na chvíľu pozrieť do sveta animátora. Jednoduchého mladého 

človeka, ktorý príde na Diplom bez očakávaní a veľkých predošlých skúseností v 

organizovanej starostlivosti o deti. (To bola ale múdra veta, čo? Sama som 

prekvapená.) Ja som sa sem prvýkrát  dostala na jeseň 2019 a svoje členstvo v 

animátorskej partii som si užívala presne pol roka. Predpokladám, že všetci tušíte, 

čo nasledovalo a prerušilo naše kontakty a osobné stretnutia na nejaký čas, i keď sa 

nám párkrát potom ešte podarilo stretnúť.  

Byť animátorkou je jedno veľké dobrodružstvo. To by vám isto potvrdili všetci moji 

spoluanimátori. Naša dobrodružná výprava sa začína v maili. Nezvyčajné, však? Ale 

je to tak! Príde nám pozvánka na animátorské víkendové stretnutie a vždy je to tak 

trochu lotéria. Ako sa stretneme tentokrát? Naživo? V online priestore? Alebo sa 

nestretneme vôbec? Keďže posledná možnosť neprichádza do úvahy, tak sa 

začneme tešiť, že sa konečne po dlhom čase stretneme, budeme spolu a 

pozdieľame sa. Neverili by ste, čo všetko sa môže za tri mesiace udiať v živote 

priemerného animátora!  I keď je to z nás niekedy pri spoločnom zdieľaní fakt ťažké 

vytiahnuť, otec Marek by vám o tom isto vedel rozprávať :) Naše animátorské 

víkendovky sú vždy plné smiechu, interného humoru a dobrého, s láskou 

pripraveného jedla. Ale samozrejme nekŕmime len naše žalúdky, ale aj dušu. 

Obohacujúce prednášky našich duchovných otcov, sväté omše, ruženec, adorácia, 

kompletória, ranné chvály a príhovory nášho brata Andreja - toto všetko stíhame za 

víkend! No a nemôže chýbať ani kultúrna vložka. Čítanie poviedky sa stalo tradíciou 

a naša víkendovka by nebola víkendovku bez dobrého filmu, na ktorý sa vždy všetci 
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tešíme, celý deň hádame, čo sa asi bude pozerať a snažíme sa (zatiaľ) žiaľ 

neúspešne, presadiť si nejakú klasiku :). Ale viete ako to je, film s posolstvom je film 

s posolstvom a vždy je vybraný tak starostlivo, aby v nás zanechal nejakú stopu, 

najlepšie trvácnu. Po filme nasleduje diskusia - ak si predstavujete niečo búrlivé - 

vyvediem vás z omylu :D. Je to veľmi pokojná diskusia, v ktorej všetci so všetkými 

väčšinou súhlasia a nájdu spoločne vo filme toľko rôznych myšlienok a významov, 

že by ste z toho natočili ďalšie dva filmy. Z víkendu odchádzame s dostatkom 

dojmov a nových podnetov a miernym spánkovým deficitom, no berieme to ako 

prípravu na stretnutie s rodinami, kedy je spánok veľkým privilégiom a viacerí ho 

vnímame ako stratu času. (Avšak nebojte sa, spíme, máme to nariadené od nášho 

vedúceho, a nedovolili by sme si ohroziť vaše deti nedostatkom našej energie. :D)  

Po dvoch týždňoch prichádza stretnutie s rodinami a ešte len teraz nastáva pravý 

chaos. No keďže sme všetci na jednej lodi a všetci chceme aby sme sa úspešne 

doplavila do cieľa, v najbližších hodinách je naším jediným poslaním tento chaos 

zorganizovať, zistiť ktoré deti patria ktorým rodičom, (toto je niekedy fakt výzva!) 

a kto všetko tvorí moju skupinku.  

A teraz úprimne, môžete byť ten najpripravenejší, najzorganizovanejší a 

najdôslednejší človek pod slnkom, nikdy sa vám nepodarí si naplánovať program 

pre deti tak, aby sa čosi nepokazilo. Napríklad príde dieťa, ktorému je smutno za 

rodičmi a celý deň sa ho snažíte upokojiť. Alebo sa člen skupinky rozhodol 

nespolupracovať, ďalší potrebuje ísť práve cikať a ten posledný je tak smädný, že 
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neostáva nič iné, len nechať všetko tak, vziať celú skupinku a ísť sa poriadne napiť, 

aby sme ďalšiu polhodinu mohli nerušene pokračovať v aktivitách (polhodina to 

síce nie je, problémy zvyknú prichádzať v pravidelnejších intervaloch). A práve pre 

tieto prípady máme my, animátori, jednu superschopnosť (máme ich samozrejme 

viac, ale ostatné musia ostať utajené :)), a tou je improvizácia. A keď sa spojí naša 

pripravenosť s pohotovou improvizáciou, väčšinou sa nám podarí na konci dňa 

odovzdať rodičom ich deti zdravé, spokojné a šťastné. Hoci po našej službe 

odchádzame unavení, nikdy nám nechýba úsmev na perách a vidina dlhého 

pokojného spánku vo svojej posteli... ehmm, pardon, preklep, vidina ďalšieho 

spoločného stretnutia. 

 Som naozaj vďačná, že môžeme byť animátormi práve v tomto diele a spoznávať 

vďaka tomu vás, rodiny, vaše deti a všetkých, ktorí sa rovnako ako my nesnažia na 

tomto svete len prežiť, ale skutočne žiť. Žiť život, ktorý, hoci nie je jednoduchý a 

prináša ťažké situácie a skúšky, je aj plný lásky, smiechu, objatí a krásy. Ďakujeme, 

že môžeme byť súčasťou, a verím, že hovorím za nás všetkých, keď poviem, že byť 

animátorom je krásne. A o tú skutočnú krásu predsa ide. 

Terezka Zámečníková 
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5. Akadémia malého Karola - Zadanie pre deti  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do jednotlivých zásuviek si môžete uložiť 

drobnosti spojené s tým – ktorým mesiacom. 

Veci, ktoré nájdete na prechádzke alebo pri 

hre. Malo by to byť niečo čo je symbolické pre 

aktuálny mesiac. Alebo do zásuvky vložte 

papier s odkazom o tom čo ste v danom 

mesiaci zažili.  

Kalendár tak bude tak pre vás plným spomienok, ku ktorým sa budete môcť na 

konci roka vrátiť. 

animátori AKW 

Postup:  Budete potrebovať 12 

krabičiek od zápaliek. Treba ich 

zlepiť dokopy tavnou pištoľou 

alebo iným lepidlom. Na čelo 

krabičiek potom napíšete 

názvy mesiacov. 

 

 

Ročný kalendár z krabičiek od zápaliek 
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6. Pridali sa k nám  
 

Spomedzi študentov AKW predstavujeme rodinu Řikovských. 

Už zo 5 mesiacov si tlačím pred sebou túto vzácnu chvíľu - predstaviť našu rodinu 

:) Som 11. rok (od 2. 10. 2010) manželka jedného neobyčajného itéčkara Andreja, 

ktorý ma vie naštvať, aj potešiť, rozosmiať, aj rozplakať (asi ako každý manžel :)) 

Študovala som jazyky (AJ-NJ). Kariérujem doma :) Som mamou 6 detí. Ján Mária na 

nás čaká v nebi a má o mesiac viac, ako naša 10-mesačná Veronika. O 5 rokov staršia 

Klára je veľmi starostlivá a vnímavá, s prirodzeným zmyslom pre humor. Vie byť 

nápomocná, kde treba - asi ako sv. Klára pre sv. Františka. Júlia (7 r.) je naša 

umelkyňa - denne rada vyrába darčeky pre kohokoľvek :) Pred Vianocami to všetci 

oceňujeme :) Hrá profi 3 tóny na flaute (s víziou na saxofón) a na klavíri je samouk. 

Inak pre rodičov emočná výzva.  Matúš (9 r.) ako 10-mesačný chodil a v jednom roku 

rozprával v súvetiach. V 7. roku duby váľal :)))) Od malička vyniká bystrým rozumom 

- zaujíma sa o všetko. Aby zapadol do hudobnej rodiny, opustil túžbu po harfe, 

zanechal aj vyhorenú p. uč. klavíra a s chuťou sa pustil do violončela.  Najstaršia 

Hana (10 r.) je šikuľka v škole i doma (kde tu ošomre/ohundre,  ale to patrí k veku 

:).. Je to naša „mama 2“. Starostlivá o Veroniku. Rada si číta a je jedno, či po 

nemecky, či po slovensky. Klavír jej ide.  

V tejto skromnej zostave si žijeme vo Viedni. Všetko je nám tesné - 7-miestne auto, 

3-izbový byt, aj nohavice po Vianociach :) Spája nás láska k Bohu, k hudbe, k prírode 

a rozdeľuje nás odlišná predstava o poriadku :) Susedia by o nás povedali, že sme 
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hluční a máme hyperaktívne deti, starí rodičia by na našom mieste vo výchove 

pritvrdili, naši kamoši by nás pochválili a my? V skromnosti  môžeme povedať, že to 

občas „nedávame“, občas „dávame“, no stále nevzdávame a sústavne 

odovzdávame :)  

5ka (Petra) Řikovská 
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7. Čo nás čaká  

 

1. Víkend C3: (máme nádej, že prezenčne): Piatok – nedeľa, 22. – 24. apríl 2022  ... 

Rodinkovo https://www.rodinkovo.sk 

Prednášajúci a téma: Marek Iskra, Róbert Neupauer: Pastoračné sprevádzanie 

 

2. Letné stretnutie (nový školský rok A): Nedeľa až sobota, 17. – 23. Júl 2022 ... 

DOM XAVER - Badín  www.xaver.sk  

 

 

3. Ponuka spoločného stretnutia a dovolenky pre rodiny študentov, absolventov: 
Nový termín spoločnej dovolenky:  30.7.2022 – 5.8.2022.,                 

penzión Zornička Donovaly https://penzionzornicka.sk 

V rámci tohto termínu je možné prísť stráviť spoločné chvíle na celý čas alebo aj len 

na niekoľko dní. Prípadný záujem nám dajte vedieť vopred priamo na sekretariát 

AKW (sekretariat@adkw.sk). Tešíme sa na Vás! 

 

 

4. Prihlasovanie pre nové rodiny spustené. Na stránke www.teologiatela.sk je 

spustené prihlasovanie pre nové rodiny na naše štúdium. Môžete túto informáciu 

posunúť ďalej tým, o ktorých viete, že by ich to mohlo zaujať. 

https://www.rodinkovo.sk/
http://www.xaver.sk/
https://penzionzornicka.sk/
mailto:lenka.smatanova@gmail.com
http://www.teologiatela.sk/
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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. 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 

 

 

 

b v   

 

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 05 

 

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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NABUDÚCE: 

Zdroje: obr. úvodná str. –  www.miesiecznikegzorcysta.pl/informacje/item/437-jerzy-ciesielski 

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

  „Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje 

mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. 

Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom 

stať služobníkom ostatných.“  sv. Ján Pavol II. 

https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/informacje/item/437-jerzy-ciesielski

