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A C N  S L O V E N S K O

ACN (Aid to the Church in Need) je jedinou 
celosvetovou dobročinnou a  pastoračnou 
katolíckou organizáciou, ktorá sa zameriava 
na poskytovanie materiálnej a duchovnej po-
moci prenasledovaným a trpiacim kresťanom. 
V poslaní založenom na efektívnosti, transpa-
rentnosti a dôvere podporuje ACN každoročne
viac než 6 000 projektov v 148 krajinách v hod-
note 120 miliónov EUR. Má zastúpenie v 24 kra-
jinách sveta, kde podnecuje a vyzýva k pasto-
račnej pomoci. Po takmer 70-tich rokoch bola 
ACN v roku 2011 pápežom Benediktom XVI. 
povýšená na nadáciu pápežského práva.

ACN poskytla Slovensku za posled-
ných 24 rokov podporu vo výške viac
ako 32 miliónov EUR.

Milí priatelia,
pápežská nadácia ACN 
- Pomoc trpiacej Cirkvi, 
u nás známa ako Kirche 
in Not, otvorila na poz-
vanie Konferencie bisku-
pov Slovenska v marci 
2017 na Slovensku svoju 
24. národnú kanceláriu. 

Po rokoch vzájomnej spolupráce s miestnou 
Cirkvou chceme zostať aj naďalej zjednotení so 
slovenskými veriacimi a deliť sa s nimi o radosť 
viery. Všetky projekty, ktoré ACN hlavne po 
páde komunizmu na Slovensku roky finančne 
podporovala, boli práve službou na zachovanie 

a rozvíjanie viery. Najhlbším poslaním ACN je 
pomôcť ľudom prísť k Bohu, a tým darovať 
svetu to najpotrebnejšie. Táto misia stála Ježiša 
na kríži život. Aj naša viera je skúšaná ako zlato 
v ohni. A v tejto skúške sa dá obstáť iba silou 
lásky. ACN neprichádza na Slovensko preto, aby 
veriaci splatili svoj dlh za pomoc, ktorú dostali, 
ale kvôli „zlatu lásky“, ktoré sme si vždy navzá-
jom dlžní. ACN, ako to povedal jej zakladateľ, 
páter Werenfried van Straaten, má byť miestom 
stretnutia Cirkvi, kde sa v nadprirodzenej Božej 
láske stretávajú a vzájomne obohacujú Božie 
deti z krajín celého sveta. V tejto duchovnej 
jednote Vás pozývame k podpore projektov 

„Drahí priatelia, nech vaše modlitby a vaša vernosť
 poslaniu Cirkvi prinášajú s Pánovým požehnaním vždy
 viac a viac ovocia po celom svete, predovšetkým tam,

kde Cirkev trpí duchovným a materiálnym 
nedostatkom, a tam, kde je diskriminovaná 

a prenasledovaná. Zo srdca vám všetkým žehnám.“

Svätý Otec František v príhovore k členom a dobrodincom ACN
 na generálnej audiencii v Ríme 2. októbra 2013

pokračovanie príhovoru na ďalšej strane  »

„Triáda „informácia–modlitba–akcia“ je pre ACN ústredným motívom pri 
aktívnej podpore Cirkvi. V duchu dôvery v Boha a v duchu kresťanskej lásky 
tak pomáha pápežská nadácia diecézam po celom svete prinášať ľuďom 
radostnú zvesť o Božom kráľovstve, a to predovšetkým tam, kde Cirkev 
zakúša prenasledovanie alebo materiálnu biedu.“

kardinál Mauro Piacenza
prezident pápežskej nadácie ACN

ACN SLOVENSKO Pomoc trpiacej Cirkvi
6 000 

projektov každoročne
148 

krajín, v ktorých pomáhame
120 

miliónov EUR každoročne
70 

rokov pomoci

Iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“

sa stretla celosvetovo s veľkým ohlasom. V minulom roku sa jej zúčastnili 
deti v 69 krajinách vrátane Slovenska. Preto vás pozývame, aby ste sa aj 
tento rok spolupodieľali na tom, aby sa deti zo všetkých kontinentov dňa 
18. októbra 2017 o 9.00 hod. (alebo v inom, pre vás vhodnejšom čase) 
modlili ruženec za pokoj vo svete.

Bolo to v nedeľu, 13. mája 1917, keď sa František, Hyacinta a Lucia stretli 
s „krásnou pani z neba“. Zúrila prvá svetová vojna a všetci ľudia si priali 
mier. Krásna pani prosila deti už pri prvom stretnutí: 
„Modlite sa ruženec každý deň!“

Máte záujem o materiály k iniciatíve pre vaše spoločenstvo,
farnosť, školu? Chcete sa tiež zapojiť do tejto modlitebnej
iniciatívy? Napíšte nám na info@acn -slovensko.org

Ak chcete BEZPLATNE DOSTÁVAŤ materiály o stave a živote trpiacej Cirkvi 
alebo sa CHCETE MODLIŤ, či pomôcť iným spôsobom, pošlite nám Vaše údaje 
na našu adresu: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, Hviezdoslavovo nám. 13, 
811 01  Bratislava. 

Meno a priezvisko:.......................................................................................................  E-mail: ...................................................................

Adresa: .................................................................................................................................. Tel. č.:............................................................., 

alebo nám ich pošlite mailom na adresu: info@acn-slovensko.org, príp. SMS (0948 192 091).

ACN FOTOSÚŤAŽ
Chystáte sa do tábora, na púť či duchovnú obnovu? Pošlite nám e-mailom foto-
grafiu (info@acn-slovensko.org) z vašej akcie, pridajte svoje meno a priezvisko 
a my Vás odmeníme!
• Každý 100-tý účastník získa DVD o FATIME alebo CD JANAIS
• Hlavný výherca získa ZÁJAZD DO FATIMY v hodnote 600,- EUR 

(pre 1 osobu v r. 2017, resp. 2018)
PRAVIDLÁ: Fotosúťaž trvá do 30. 9. 2017. Do žrebovania o ceny zaradíme len úplné príspevky (fotografia 
+ mail + meno a priezvisko). Z rovnakého podujatia sa môže zapojiť do našej súťaže ľubovoľný počet 
účastníkov; každý však môže poslať max. 1 fotografiu a k nej napísať svoje meno a priezvisko + e-mail.
 Výhercov budeme kontaktovať. Hlavného výhercu (zájazd pre 1 osobu) budeme žrebovať po ukončení 
súťaže v národnej kancelárii ACN v Bratislave.

FINANČNE môžete POMÔCŤ
  príspevkom na účet: SK09 0900 0000 0051 2133 9396   (ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, 
svoju adresu, e-mail alebo tel. č.;  za Vašu štedrosť Vám chceme poslať naše poďakovanie). 

  priamo na stránke www.acn-slovensko.org

Pozvite nás do Vášho spoločenstva, farnosti, organizácie, radi Vám o sebe a o našej misii porozprávame 
a spolu s Vami sa budeme modliť za našich trpiacich. 

POMÔŽME PRENASLEDOVANÝM A TRPIACIM KRESŤANOM! VĎAKA ŠTEDROSTI JEDNOTLIVCOV 
MÔŽEME KAŽDOROČNE PODPORIŤ VIAC NEŽ 6 000 PROJEKTOV VO VIAC AKO 140 KRAJINÁCH.

Súhlasím s poskytnutím a spracovaním mojich osobných údajov za účelom zasielania informácií o aktivitách ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska.

Pápežská nadácia ACN Vás pozýva k spoluúčasti 
na zmierňovaní utrpenia trpiacich a prenasledovaných kresťanov.

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi  Hviezdoslavovo nám. 170/ 13 811 01 Bratislava
info@acn-slovensko.org www.acn-slovensko.org



» dokončenie príhovoru zo str.1 
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V Latinskej Amerike dnes existuje 
množstvo geograficky odľahlých spo-
ločenstiev kresťanov, ktoré sa kvôli zlej 
dostupnosti môžu s kňazmi, rehoľníkmi 
či rehoľnými sestrami osobne stretnúť 
len niekoľkokrát do roka. Dôležitou sú-
časťou pastorácie je tu preto zabezpe-
čenie dopravných prostriedkov.

Veriaci majú hlad po sviatostiach
V odľahlých dedinách oblasti Canindeyú 
v Paraguaji predtým ľudia nikdy nevideli 
rádové sestry. Príchod misionárok z Peru 
v druhej polovici 20. storočia spôsobil rozruch.
„V Curuguaty, dedine 45 kilometrov vzdialenej
odtiaľto, pracujú traja kňazi. Slúžia v 92 „ka-
plnkách“, takže sem prídu len raz za rok. Nav-
števujú komunity, cestujú po nespevnených
cestách, ktoré sú v období dažďov nepriechod-
nými. Farnosť Katueté leží 160 km ďalej, kňaz
tam prichádza tri- až štyrikrát do roka. Navšte-
vuje „ kaplnky“, a celý deň vysluhuje sviatos-

ti,“ rozpráva matka María Luján, rádová sestra 
z Argentíny. Práve v tomto spočíva charizma 
sestier: pracovať tam, kde sa kňazi nedostali 
celé mesiace či dokonca roky.

Štyri roky čakali na príchod kňaza
„Aby sme mohli priniesť ľuďom Najsvätejšiu 
Sviatosť, museli sme prejsť 45 km do brazíl-
skeho mesta Paranhos,“ pokračuje María. 
Konečne sme spolu s kňazom dorazili do osa-
dy, ktorá sa skladá z 34 domov a má asi 120 
veriacich. Tí trpezlivo čakali už niekoľko hodín 
a vo vlhkom a dusnom teple spievali piesne 
v španielčine a v jazyku Guarani. Bol to prvý 
kňaz, ktorý po štyroch rokoch navštívil to-
to ťažko prístupné odľahlé miesto. Prinášali 
k nemu chorých, k nevládnym prišiel domov, 
aby im vyslúžil sviatosť pomazania chorých. 
„Unesieme ho, aby mohol celé hodiny počúvať 
spovede našich ľudí“, žartuje matka Lorena, 
peruánska zdravotná sestra, ktorá sa stará 
o túto komunitu už tri roky.

Príchod sestier zmenil komunitu
„Hovoria, že sú veľmi radi, že k nim Boh 
prišiel; že cestoval tak ďaleko, aby navštívil 
obyčajných ľudí. Sú chudobní, ale majú veľký 
hlad po duchovne!“ hovorí matka Lorena.  
„Komunita je ako premenená, pozorujeme 
duchovné obrátenia. Predtým sa ľudia sotva 
zúčastňovali na živote farnosti, kostol bol za-
nedbaný. Teraz existuje viac solidarity, opatery 
a menej alkoholu a drog,“ dodáva sestra Lorena. 
Viac ako 400 sestier pracuje v 38 odľahlých 
a ťažko dostupných miestach misijných staníc 
v rôznych krajinách Latinskej Ameriky - cestu-
jú po prašných cestách alebo pešo, jazdia na 
mulici alebo na lodi. Tam, kde končí spevnená 
cesta, začína sa práca misijných sestier s ich 
špecifickou charizmou. ACN pomáha sestrám 

s projektmi týkajúcimi sa dopravy a duchovnej 
formácie, ako aj existenčnej pomoci v Peru 
a Bolívii.

Reportáž spracovala
Jacques Berset, ACN

pre prenasledovaných, trpiacich a núdznych 
kresťanov po celom svete. Nechceme byť iba 
akýmsi poskytovateľom služieb, ktorý realizuje 
humanitárnu a rozvojovú pomoc. Spolu s vašou 
finančnou pomocou chceme Bohu darovať aj 
vašu modlitbu a lásku, a vám zasa vďaku od 
tých, ktorí nesú s Kristom svoj kríž.
Páter Werenfried to raz vyjadril slovami: „Tvoje 
peniaze môžu pomôcť, ale iba láska dokáže 
utešiť a spasiť.“ Toto dielo zverujeme patrónke 

Slovenska, Sedembolestnej, ktorá vo všetkom 
zdieľala utrpenie svojho Syna, a sv. Jozefovi, 
ktorý ako dobrý správca uchoval a rozmnožil 
jemu zverené dary Božej lásky.
Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí sa 
celé roky modlia za trpiacich, pomáhajú tým, 
ktorí sú skúšaní, a podporujú tých, ktorí bojujú 
o zachovanie živej osobnej viery.
S  celosvetovou rodinou dobrodincov sme 
pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné 
hodnoty ľudskosti a kresťanstva. Pridávame sa 

k nim, pretože láska nemá strach z konkrétnej 
pomoci a z radostného dávania, v ktorom 
stretáva človek človeka, a tak stretáva Boha.

Martina Hatoková
riaditeľka ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Martin Barta
duchovný asistent ACN INTERNATIONAL

„Tupãsy! Tupãsy? Prichádza Ježišova 
Matka!“Takto boli po prvýkrát vítané 

Misionárky Ježiša Slova a Obety 
(Missionariae Jesu Verbi et Victimae) 

na Guarani v Paraguaji.

250 miliónov dolárov je potrebných na obnovu 
takmer 13 000 domov na Ninivskej planine 
v Iraku. Johannes Heereman von Zuydtwyck, 
výkonný prezident pápežskej nadácie ACN 
- Pomoc trpiacej Cirkvi, vyzval politické, ná-
boženské a humanitárne organizácie, aby sa 
pripojili k ACN a podporili rekonštrukciu domov 
na Ninivskej planine. Cieľom je obnoviť aj 
ľudské práva a chrániť náboženské menšiny 
v Iraku. V súčasnosti je približne 95 0000 ľudí 
z kresťanských rodín, ktorí utiekli pred vojnou 
v Mosule a na Ninivskej planine, vysídlených 
v rámci Iraku v meste Erbil a v jeho okolí. Podľa 
prieskumu ACN z novembra 2016 sa len 3% 
respondentov chceli vrátiť do rodných dedín; 
v tom čase bola bezpečnostná situácia na 
oslobodenom území krehká a stále prebiehali 
bojové operácie. V nadväzujúcom prieskume 
vo februári 2017 až 41% respondentov uviedlo, 
že sa chce vrátiť do rodnej dediny a 46% takúto 
možnosť zvažuje. Po oslobodení svojich dedín 
sa mnohí z týchto kresťanov snažia vrátiť do 
svojich domovov a k svojmu živobytiu. Avšak 
deštrukcia je značná: takmer 13 000 domov 

v 9 kresťanských dedinách na Ninivskej planine 
bolo poškodených, spálených alebo úplne 
zničených. Všetko bolo vyplienené. Aby bolo 
možné plánovať a dohliadať na rekonštrukčný 
program, bola 27. marca tohto roku v irackom 
meste Erbil zriadená Komisia na rekonštrukciu 
Ninive (NRC). Tvoria ju predstavitelia troch 
hlavných kresťanských cirkví v tejto oblasti: 
Sýrska pravoslávna cirkev, Sýrska katolícka 

cirkev, Chaldejská katolícka cirkev, a tiež traja 
odborní poradcovia z ACN.
V snahe zachovať kresťanstvo v Iraku vyzývajú 
miestne cirkvi s podporou ACN ďalšie orga-
nizácie a medzinárodné inštitúcie k účinnej 
pomoci v príprave obnovy Ninivskej planiny 
a k pomoci návratu kresťanských rodín ku 
svojim koreňom.

ROZDELENIE FINANČNEJ POMOCI DOBRODINCOV ACN V ROKU 2016:
(zdroj: Výročná správa ACN International 2016)

1 222 stavebných a rekonštrukčných projektov
Po celom svete boli spolufinancované stavby a obnovy kostolov, kláštorov, pastoračných centier, kaplniek a seminárov 
(1/3 z toho v Afrike).
1 435 888 omšových milodarov
Týmto spôsobom sa pomohlo každému 9. kňazovi (spolu 43 027 kňazom), hlavne v Afrike a Ázii. 
Každých 22 sekúnd bola v rôznych častiach sveta slávená svätá omša na žiadosť dobrodincov.
Podpora v štúdiu a duchovnej formácii pre 10 760 seminaristov
Je to každý 11. seminarista na svete. Najviac sa ich ku svojmu povolaniu pripravuje v Afrike, Latinskej Amerike a východnej Európe.
Existenčná pomoc alebo podpora formácie a vzdelania pre 11 080 rádových sestier
Celosvetovo sme pomohli každej 62. sestre.
Nákup 375 áut, 149 motoriek, 239 bicyklov a 2 člnov
Väčšina z nich smerovala ako pomoc pre pastoráciu do odľahlých či veľmi rozľahlých farností a spoločenstiev Afriky, Ázie a Južnej 
Ameriky.

Manželstvo je najkrajšia vec, ktorú Boh 
stvoril pre človeka. 
Boh stvoril muža a ženu na svoj vlastný obraz, 
vraví Genesis. Už v roku 1994 hovoril na syno-
de o Afrike pápež Ján Pavol II. o dôstojnosti 
povolania manžela a manželky. Rozumieme 
svojmu povolaniu manželstva? Čo je mater-
stvo, otcovstvo? Čo je dôstojnosť ženy? Tieto 
a podobné otázky zaujímajú 86 manželských 
dvojíc, ktoré sa zúčastňujú prebiehajúcich 
formačných kurzov na tému „Plnosť manžel-
stva a rodinného života“ v šiestich diecézach 
Zambie. Školiace materiály sú v jazyku bemba, 
jedného z hlavných miestnych jazykov krajiny. 
Všetci účastníci školenia sa vrátia domov, aby 
vedomosti, ktoré nadobudli, odovzdali ďalej 
iným ľuďom z ich vlastnej alebo susednej far-
nosti. Aj vďaka podpore ACN sa stanú poslami 
rodinného apoštolátu, svedkami manželskej 
lásky a vernosti.

Rozdelenie finančnej pomoci podľa oblastí podpory
Stavebná pomoc 30,0% 
Pomoc utečencom a núdzová pomoc 18,6%
Omšové milodary 14,8% 
Náboženské vzdelávanie laikov 11,0%
Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov 10,9% 
Dopravné prostriedky na pastoráciu 7,3% 
Náboženská literatúra a publikácie 2,4%
Existenčná pomoc rádovým sestrám 3,3%
Masmédiá 1,7%

Podpora projektov podľa kontinentov a regiónov
Afrika 27,5%
Blízky východ 22,6%
Ázia 15,2%
Latinská Amerika 15,1%
Stredná a východná Európa 14,8%
Západná Európa 2,1%
Ostatné regióny 1,1% 
Severná Amerika 0,9% 
Oceánia 0,7%

Celková suma prostriedkov získaných od darcov za rok 2016:  128 553 835,-  EUR
Krajiny s najvyššou mierou finančnej podpory za r. 2016: Irak, Sýria, India, Ukrajina, Kongo, Brazília, Tanzánia, Etiópia, Madagaskar, Kuba. 

Naše výročné správy a všetky údaje sú každoročne osvedčené nezávislou audítorskou spoločnosťou KPMG. 

„Mohutný odchod kresťanov z regiónu 
Blízkeho východu - kolísky kresťanstva – by mohol viesť 

k úplnému koncu prítomnosti kresťanov 
na tomto území. Miestni veriaci opakovane vyjadrili 

svoju túžbu vrátiť sa do svojich domovov.“

páter Andrzej Halemba, ACN

„Návrat ku koreňom“
 – Pomôžme kresťanom ostať 
na Ninivskej planine.

„Afrika ponúka svetu nádheru a prírodné 
bohatstvo, ktoré nás vedie k chvále Stvoriteľa. 
Toto africké dedičstvo a dedičstvo celého ľudstva 
trpí neustálym rizikom ohrozenia spôsobeného 
egoizmom ľudí.“

Pápež František v pobočke OSN v Nairobi 26. novembra 2015
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sestier: pracovať tam, kde sa kňazi nedostali 
celé mesiace či dokonca roky.

Štyri roky čakali na príchod kňaza
„Aby sme mohli priniesť ľuďom Najsvätejšiu 
Sviatosť, museli sme prejsť 45 km do brazíl-
skeho mesta Paranhos,“ pokračuje María. 
Konečne sme spolu s kňazom dorazili do osa-
dy, ktorá sa skladá z 34 domov a má asi 120 
veriacich. Tí trpezlivo čakali už niekoľko hodín 
a vo vlhkom a dusnom teple spievali piesne 
v španielčine a v jazyku Guarani. Bol to prvý 
kňaz, ktorý po štyroch rokoch navštívil to-
to ťažko prístupné odľahlé miesto. Prinášali 
k nemu chorých, k nevládnym prišiel domov, 
aby im vyslúžil sviatosť pomazania chorých. 
„Unesieme ho, aby mohol celé hodiny počúvať 
spovede našich ľudí“, žartuje matka Lorena, 
peruánska zdravotná sestra, ktorá sa stará 
o túto komunitu už tri roky.

Príchod sestier zmenil komunitu
„Hovoria, že sú veľmi radi, že k nim Boh 
prišiel; že cestoval tak ďaleko, aby navštívil 
obyčajných ľudí. Sú chudobní, ale majú veľký 
hlad po duchovne!“ hovorí matka Lorena.  
„Komunita je ako premenená, pozorujeme 
duchovné obrátenia. Predtým sa ľudia sotva 
zúčastňovali na živote farnosti, kostol bol za-
nedbaný. Teraz existuje viac solidarity, opatery 
a menej alkoholu a drog,“ dodáva sestra Lorena. 
Viac ako 400 sestier pracuje v 38 odľahlých 
a ťažko dostupných miestach misijných staníc 
v rôznych krajinách Latinskej Ameriky - cestu-
jú po prašných cestách alebo pešo, jazdia na 
mulici alebo na lodi. Tam, kde končí spevnená 
cesta, začína sa práca misijných sestier s ich 
špecifickou charizmou. ACN pomáha sestrám 

s projektmi týkajúcimi sa dopravy a duchovnej 
formácie, ako aj existenčnej pomoci v Peru 
a Bolívii.

Reportáž spracovala
Jacques Berset, ACN

pre prenasledovaných, trpiacich a núdznych 
kresťanov po celom svete. Nechceme byť iba 
akýmsi poskytovateľom služieb, ktorý realizuje 
humanitárnu a rozvojovú pomoc. Spolu s vašou 
finančnou pomocou chceme Bohu darovať aj 
vašu modlitbu a lásku, a vám zasa vďaku od 
tých, ktorí nesú s Kristom svoj kríž.
Páter Werenfried to raz vyjadril slovami: „Tvoje 
peniaze môžu pomôcť, ale iba láska dokáže 
utešiť a spasiť.“ Toto dielo zverujeme patrónke 

Slovenska, Sedembolestnej, ktorá vo všetkom 
zdieľala utrpenie svojho Syna, a sv. Jozefovi, 
ktorý ako dobrý správca uchoval a rozmnožil 
jemu zverené dary Božej lásky.
Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí sa 
celé roky modlia za trpiacich, pomáhajú tým, 
ktorí sú skúšaní, a podporujú tých, ktorí bojujú 
o zachovanie živej osobnej viery.
S  celosvetovou rodinou dobrodincov sme 
pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné 
hodnoty ľudskosti a kresťanstva. Pridávame sa 

k nim, pretože láska nemá strach z konkrétnej 
pomoci a z radostného dávania, v ktorom 
stretáva človek človeka, a tak stretáva Boha.

Martina Hatoková
riaditeľka ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Martin Barta
duchovný asistent ACN INTERNATIONAL

„Tupãsy! Tupãsy? Prichádza Ježišova 
Matka!“Takto boli po prvýkrát vítané 

Misionárky Ježiša Slova a Obety 
(Missionariae Jesu Verbi et Victimae) 

na Guarani v Paraguaji.

250 miliónov dolárov je potrebných na obnovu 
takmer 13 000 domov na Ninivskej planine 
v Iraku. Johannes Heereman von Zuydtwyck, 
výkonný prezident pápežskej nadácie ACN 
- Pomoc trpiacej Cirkvi, vyzval politické, ná-
boženské a humanitárne organizácie, aby sa 
pripojili k ACN a podporili rekonštrukciu domov 
na Ninivskej planine. Cieľom je obnoviť aj 
ľudské práva a chrániť náboženské menšiny 
v Iraku. V súčasnosti je približne 95 0000 ľudí 
z kresťanských rodín, ktorí utiekli pred vojnou 
v Mosule a na Ninivskej planine, vysídlených 
v rámci Iraku v meste Erbil a v jeho okolí. Podľa 
prieskumu ACN z novembra 2016 sa len 3% 
respondentov chceli vrátiť do rodných dedín; 
v tom čase bola bezpečnostná situácia na 
oslobodenom území krehká a stále prebiehali 
bojové operácie. V nadväzujúcom prieskume 
vo februári 2017 až 41% respondentov uviedlo, 
že sa chce vrátiť do rodnej dediny a 46% takúto 
možnosť zvažuje. Po oslobodení svojich dedín 
sa mnohí z týchto kresťanov snažia vrátiť do 
svojich domovov a k svojmu živobytiu. Avšak 
deštrukcia je značná: takmer 13 000 domov 

v 9 kresťanských dedinách na Ninivskej planine 
bolo poškodených, spálených alebo úplne 
zničených. Všetko bolo vyplienené. Aby bolo 
možné plánovať a dohliadať na rekonštrukčný 
program, bola 27. marca tohto roku v irackom 
meste Erbil zriadená Komisia na rekonštrukciu 
Ninive (NRC). Tvoria ju predstavitelia troch 
hlavných kresťanských cirkví v tejto oblasti: 
Sýrska pravoslávna cirkev, Sýrska katolícka 

cirkev, Chaldejská katolícka cirkev, a tiež traja 
odborní poradcovia z ACN.
V snahe zachovať kresťanstvo v Iraku vyzývajú 
miestne cirkvi s podporou ACN ďalšie orga-
nizácie a medzinárodné inštitúcie k účinnej 
pomoci v príprave obnovy Ninivskej planiny 
a k pomoci návratu kresťanských rodín ku 
svojim koreňom.

ROZDELENIE FINANČNEJ POMOCI DOBRODINCOV ACN V ROKU 2016:
(zdroj: Výročná správa ACN International 2016)

1 222 stavebných a rekonštrukčných projektov
Po celom svete boli spolufinancované stavby a obnovy kostolov, kláštorov, pastoračných centier, kaplniek a seminárov 
(1/3 z toho v Afrike).
1 435 888 omšových milodarov
Týmto spôsobom sa pomohlo každému 9. kňazovi (spolu 43 027 kňazom), hlavne v Afrike a Ázii. 
Každých 22 sekúnd bola v rôznych častiach sveta slávená svätá omša na žiadosť dobrodincov.
Podpora v štúdiu a duchovnej formácii pre 10 760 seminaristov
Je to každý 11. seminarista na svete. Najviac sa ich ku svojmu povolaniu pripravuje v Afrike, Latinskej Amerike a východnej Európe.
Existenčná pomoc alebo podpora formácie a vzdelania pre 11 080 rádových sestier
Celosvetovo sme pomohli každej 62. sestre.
Nákup 375 áut, 149 motoriek, 239 bicyklov a 2 člnov
Väčšina z nich smerovala ako pomoc pre pastoráciu do odľahlých či veľmi rozľahlých farností a spoločenstiev Afriky, Ázie a Južnej 
Ameriky.

Manželstvo je najkrajšia vec, ktorú Boh 
stvoril pre človeka. 
Boh stvoril muža a ženu na svoj vlastný obraz, 
vraví Genesis. Už v roku 1994 hovoril na syno-
de o Afrike pápež Ján Pavol II. o dôstojnosti 
povolania manžela a manželky. Rozumieme 
svojmu povolaniu manželstva? Čo je mater-
stvo, otcovstvo? Čo je dôstojnosť ženy? Tieto 
a podobné otázky zaujímajú 86 manželských 
dvojíc, ktoré sa zúčastňujú prebiehajúcich 
formačných kurzov na tému „Plnosť manžel-
stva a rodinného života“ v šiestich diecézach 
Zambie. Školiace materiály sú v jazyku bemba, 
jedného z hlavných miestnych jazykov krajiny. 
Všetci účastníci školenia sa vrátia domov, aby 
vedomosti, ktoré nadobudli, odovzdali ďalej 
iným ľuďom z ich vlastnej alebo susednej far-
nosti. Aj vďaka podpore ACN sa stanú poslami 
rodinného apoštolátu, svedkami manželskej 
lásky a vernosti.

Rozdelenie finančnej pomoci podľa oblastí podpory
Stavebná pomoc 30,0% 
Pomoc utečencom a núdzová pomoc 18,6%
Omšové milodary 14,8% 
Náboženské vzdelávanie laikov 11,0%
Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov 10,9% 
Dopravné prostriedky na pastoráciu 7,3% 
Náboženská literatúra a publikácie 2,4%
Existenčná pomoc rádovým sestrám 3,3%
Masmédiá 1,7%

Podpora projektov podľa kontinentov a regiónov
Afrika 27,5%
Blízky východ 22,6%
Ázia 15,2%
Latinská Amerika 15,1%
Stredná a východná Európa 14,8%
Západná Európa 2,1%
Ostatné regióny 1,1% 
Severná Amerika 0,9% 
Oceánia 0,7%

Celková suma prostriedkov získaných od darcov za rok 2016:  128 553 835,-  EUR
Krajiny s najvyššou mierou finančnej podpory za r. 2016: Irak, Sýria, India, Ukrajina, Kongo, Brazília, Tanzánia, Etiópia, Madagaskar, Kuba. 

Naše výročné správy a všetky údaje sú každoročne osvedčené nezávislou audítorskou spoločnosťou KPMG. 

„Mohutný odchod kresťanov z regiónu 
Blízkeho východu - kolísky kresťanstva – by mohol viesť 

k úplnému koncu prítomnosti kresťanov 
na tomto území. Miestni veriaci opakovane vyjadrili 

svoju túžbu vrátiť sa do svojich domovov.“

páter Andrzej Halemba, ACN

„Návrat ku koreňom“
 – Pomôžme kresťanom ostať 
na Ninivskej planine.

„Afrika ponúka svetu nádheru a prírodné 
bohatstvo, ktoré nás vedie k chvále Stvoriteľa. 
Toto africké dedičstvo a dedičstvo celého ľudstva 
trpí neustálym rizikom ohrozenia spôsobeného 
egoizmom ľudí.“

Pápež František v pobočke OSN v Nairobi 26. novembra 2015



Pomoc trpiacej Cirkvi
Našou misiou je pomáhať kresťanom v núdzi.
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A C N  S L O V E N S K O

ACN (Aid to the Church in Need) je jedinou 
celosvetovou dobročinnou a  pastoračnou 
katolíckou organizáciou, ktorá sa zameriava 
na poskytovanie materiálnej a duchovnej po-
moci prenasledovaným a trpiacim kresťanom. 
V poslaní založenom na efektívnosti, transpa-
rentnosti a dôvere podporuje ACN každoročne
viac než 6 000 projektov v 148 krajinách v hod-
note 120 miliónov EUR. Má zastúpenie v 24 kra-
jinách sveta, kde podnecuje a vyzýva k pasto-
račnej pomoci. Po takmer 70-tich rokoch bola 
ACN v roku 2011 pápežom Benediktom XVI. 
povýšená na nadáciu pápežského práva.

ACN poskytla Slovensku za posled-
ných 24 rokov podporu vo výške viac
ako 32 miliónov EUR.

Milí priatelia,
pápežská nadácia ACN 
- Pomoc trpiacej Cirkvi, 
u nás známa ako Kirche 
in Not, otvorila na poz-
vanie Konferencie bisku-
pov Slovenska v marci 
2017 na Slovensku svoju 
24. národnú kanceláriu. 

Po rokoch vzájomnej spolupráce s miestnou 
Cirkvou chceme zostať aj naďalej zjednotení so 
slovenskými veriacimi a deliť sa s nimi o radosť 
viery. Všetky projekty, ktoré ACN hlavne po 
páde komunizmu na Slovensku roky finančne 
podporovala, boli práve službou na zachovanie 

a rozvíjanie viery. Najhlbším poslaním ACN je 
pomôcť ľudom prísť k Bohu, a tým darovať 
svetu to najpotrebnejšie. Táto misia stála Ježiša 
na kríži život. Aj naša viera je skúšaná ako zlato 
v ohni. A v tejto skúške sa dá obstáť iba silou 
lásky. ACN neprichádza na Slovensko preto, aby 
veriaci splatili svoj dlh za pomoc, ktorú dostali, 
ale kvôli „zlatu lásky“, ktoré sme si vždy navzá-
jom dlžní. ACN, ako to povedal jej zakladateľ, 
páter Werenfried van Straaten, má byť miestom 
stretnutia Cirkvi, kde sa v nadprirodzenej Božej 
láske stretávajú a vzájomne obohacujú Božie 
deti z krajín celého sveta. V tejto duchovnej 
jednote Vás pozývame k podpore projektov 

„Drahí priatelia, nech vaše modlitby a vaša vernosť
 poslaniu Cirkvi prinášajú s Pánovým požehnaním vždy
 viac a viac ovocia po celom svete, predovšetkým tam,

kde Cirkev trpí duchovným a materiálnym 
nedostatkom, a tam, kde je diskriminovaná 

a prenasledovaná. Zo srdca vám všetkým žehnám.“

Svätý Otec František v príhovore k členom a dobrodincom ACN
 na generálnej audiencii v Ríme 2. októbra 2013

pokračovanie príhovoru na ďalšej strane  »

„Triáda „informácia–modlitba–akcia“ je pre ACN ústredným motívom pri 
aktívnej podpore Cirkvi. V duchu dôvery v Boha a v duchu kresťanskej lásky 
tak pomáha pápežská nadácia diecézam po celom svete prinášať ľuďom 
radostnú zvesť o Božom kráľovstve, a to predovšetkým tam, kde Cirkev 
zakúša prenasledovanie alebo materiálnu biedu.“

kardinál Mauro Piacenza
prezident pápežskej nadácie ACN

ACN SLOVENSKO Pomoc trpiacej Cirkvi
6 000 

projektov každoročne
148 

krajín, v ktorých pomáhame
120 

miliónov EUR každoročne
70 

rokov pomoci

Iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“

sa stretla celosvetovo s veľkým ohlasom. V minulom roku sa jej zúčastnili 
deti v 69 krajinách vrátane Slovenska. Preto vás pozývame, aby ste sa aj 
tento rok spolupodieľali na tom, aby sa deti zo všetkých kontinentov dňa 
18. októbra 2017 o 9.00 hod. (alebo v inom, pre vás vhodnejšom čase) 
modlili ruženec za pokoj vo svete.

Bolo to v nedeľu, 13. mája 1917, keď sa František, Hyacinta a Lucia stretli 
s „krásnou pani z neba“. Zúrila prvá svetová vojna a všetci ľudia si priali 
mier. Krásna pani prosila deti už pri prvom stretnutí: 
„Modlite sa ruženec každý deň!“

Máte záujem o materiály k iniciatíve pre vaše spoločenstvo,
farnosť, školu? Chcete sa tiež zapojiť do tejto modlitebnej
iniciatívy? Napíšte nám na info@acn -slovensko.org

Ak chcete BEZPLATNE DOSTÁVAŤ materiály o stave a živote trpiacej Cirkvi 
alebo sa CHCETE MODLIŤ, či pomôcť iným spôsobom, pošlite nám Vaše údaje 
na našu adresu: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, Hviezdoslavovo nám. 13, 
811 01  Bratislava. 

Meno a priezvisko:.......................................................................................................  E-mail: ...................................................................

Adresa: .................................................................................................................................. Tel. č.:............................................................., 

alebo nám ich pošlite mailom na adresu: info@acn-slovensko.org, príp. SMS (0948 192 091).

ACN FOTOSÚŤAŽ
Chystáte sa do tábora, na púť či duchovnú obnovu? Pošlite nám e-mailom foto-
grafiu (info@acn-slovensko.org) z vašej akcie, pridajte svoje meno a priezvisko 
a my Vás odmeníme!
• Každý 100-tý účastník získa DVD o FATIME alebo CD JANAIS
• Hlavný výherca získa ZÁJAZD DO FATIMY v hodnote 600,- EUR 

(pre 1 osobu v r. 2017, resp. 2018)
PRAVIDLÁ: Fotosúťaž trvá do 30. 9. 2017. Do žrebovania o ceny zaradíme len úplné príspevky (fotografia 
+ mail + meno a priezvisko). Z rovnakého podujatia sa môže zapojiť do našej súťaže ľubovoľný počet 
účastníkov; každý však môže poslať max. 1 fotografiu a k nej napísať svoje meno a priezvisko + e-mail.
 Výhercov budeme kontaktovať. Hlavného výhercu (zájazd pre 1 osobu) budeme žrebovať po ukončení 
súťaže v národnej kancelárii ACN v Bratislave.

FINANČNE môžete POMÔCŤ
  príspevkom na účet: SK09 0900 0000 0051 2133 9396   (ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, 
svoju adresu, e-mail alebo tel. č.;  za Vašu štedrosť Vám chceme poslať naše poďakovanie). 

  priamo na stránke www.acn-slovensko.org

Pozvite nás do Vášho spoločenstva, farnosti, organizácie, radi Vám o sebe a o našej misii porozprávame 
a spolu s Vami sa budeme modliť za našich trpiacich. 

POMÔŽME PRENASLEDOVANÝM A TRPIACIM KRESŤANOM! VĎAKA ŠTEDROSTI JEDNOTLIVCOV 
MÔŽEME KAŽDOROČNE PODPORIŤ VIAC NEŽ 6 000 PROJEKTOV VO VIAC AKO 140 KRAJINÁCH.

Súhlasím s poskytnutím a spracovaním mojich osobných údajov za účelom zasielania informácií o aktivitách ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska.

Pápežská nadácia ACN Vás pozýva k spoluúčasti 
na zmierňovaní utrpenia trpiacich a prenasledovaných kresťanov.

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi  Hviezdoslavovo nám. 170/ 13 811 01 Bratislava
info@acn-slovensko.org www.acn-slovensko.org


