
Naším poslaním je pomáhať 
kresťanom v núdzi.





Drahí priatelia,

prostredníctvom tejto brožúrky by sme vám radi predstavili 
pastoračnú nadáciu Aid to the Church in Need (ACN) - Pomoc 
trpiacej Cirkvi, známu tiež ako „Kirche in Not”. Naším poslaním  
je pomáhať Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná alebo 
utláčaná terorom a násilím.

Pravidelnými správami v médiách dávame trpiacej Cirkvi hlas, 
ktorý prehlušuje záplavu každodenných informácií a ktorý 
vyzýva ľudí k modlitbe za prenasledovaných kresťanov. Odozva
na jednotlivé prosby o pomoc, ktoré prichádzajú k ACN z celého 
sveta, je podmienená pastoračnou povahou projektov.

Triáda „informácia–modlitba–akcia” je pre ACN ústredným 
leitmotívom pri aktívnej podpore Cirkvi. V duchu dôvery v Boha 
a bratskej lásky tak pomáha pápežská nadácia diecézam  
po celom svete prinášať ľuďom dobrú novinu o Božom 
kráľovstve, a to predovšetkým v tých oblastiach, kde Cirkev 
zakúša prenasledovanie alebo materiálnu biedu.

Ako raz povedal páter Werenfried, zakladateľ ACN:  
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske.”

kardinál Mauro Piacenza,
prezident pápežskej nadácie  
Aid to the Church in Need
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» Zo srdca vám 
všetkým žehnám. «

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  
2. októbra 2013 v Ríme

Aid to the Church in Need ako 
pápežská nadácia je poverená 
konať v mene Cirkvi
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» Som nesmierne 
vďačná za všetko, 
čo robíte pre našich 
trpiacich ľudí.  
Nech vás a našich 
bratov a  sestry  
chráni a žehná náš 
Pán.«

sestra  
Annie Demerjian, 
projektová partnerka 
v Sýrii

» Nadácia Aid to the Church in Need 
pomáha po celom svete kresťanom, 
ktorí sú násilne prenasledovaní  
a utláčaní terorom. « 

Cirkev poskytovala pomoc ľuďom v núdzi 
už od svojich počiatkov. Popri svojom pas- 
toračnom poslaní Cirkev takisto na celom 
svete podporuje a zakladá inštitúcie, 
ktoré ponúkajú sociálnu pomoc a pomá-
hajú ľuďom v núdzi v mnohých krízových 
oblastiach.

Čo však mnohí nevedia, je fakt, že Cirkev 
samotná často naliehavo potrebuje pomoc, 
a to predovšetkým v rozvojových krajinách  
a v krajinách zasiahnutých núteným vysí- 
dľovaním ľudí, prenasledovaním alebo katas- 
trofami. Čísla hovoria jasnou rečou: v súčas-
nosti asi 200 miliónov ľudí na svete nemôže  
slobodne praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je zaručené 
vo viac ako 80 krajinách sveta.

Kresťania sú dnes prenasledovaní, diskri- 
minovaní alebo utláčaní vo viac ako 40 kra- 
jinách. V týchto krajinách je takmer nemož-
né, alebo len s veľkými ťažkosťami, vybu-
dovať potrebnú cirkevnú infraštruktúru 
a zachovať ľudskú dôstojnosť veriacich iba 
prostredníctvom vlastných zdrojov. V mno-
hých z týchto krajín sú milodary jediným 
zdrojom príjmu pre Cirkev.

Na rozdiel od väčšiny charitatívnych organi- 
zácií, ktoré pomáhajú v sociálnych ťažkos-
tiach, nadácia Aid to the Church in Need sa 
zameriava na podporu miestnych cirkevných 
spoločenstiev, aby tak napomáhala uskutoč-
ňovanie ideálu kresťanskej lásky k blížnemu.

ACN, založená v roku 1947 ako dobročinná 
katolícka organizácia pomáhajúca vojno- 
vým utečencom a v roku 2011 uznaná ako 
pápežská nadácia, sa zasadzuje za kresťanov 
po celom svete, kdekoľvek sú prenasledovaní 
alebo utláčaní alebo kde sa ocitli v materiál-
nej núdzi. Organizovaná pomoc sa uskutoč-
ňuje výlučne prostredníctvom súkromného 
darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná  
zo žiadnych verejných zdrojov.

Spolu so státisícami darcov a projektových 
partnerov podporujeme v duchu nášho mot-
ta „informácia–modlitba–akcia“ kresťanov 
po celom svete. Okrem toho sa angažujeme 
za náboženskú slobodu a zmierenie naprieč 
všetkými vierovyznaniami. Naše dlhoročné 
skúsenosti a viera v silu lásky k blížnemu nás 
povzbudzujú k tomu, aby sme aj naďalej krá- 
čali po tejto ceste a podnecovali ľudí na celej 
zemi k spolupráci s nami.

Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck, 
výkonný prezident ACN
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Trpiaca Cirkev – náš názov hovorí za všetko

Od momentu svojho založenia pred 
sedemdesiatimi rokmi ACN prerástla do 
dobročinnej organizácie so širokou škálou 
pôsobností. Môžeme právom konštatovať, 
že náš názov naplno odráža naše poslanie. 
V súčasnosti ročne podporujeme približne 
6 000 katolíckych projektov vo viac ako 140 
krajinách, pričom mnohé z týchto projektov 
sú dlhodobé. Často pritom zotrvávame 
v oblastiach zasiahnutých krízou aj dlho po 
tom, čo iné dobročinné organizácie odišli.

Prirodzene, na to sú potrebné nielen ľud-
ské a organizačné zdroje, ale aj finančné 
prostriedky. Jedine vďaka príspevkom od 
viac ako 400 000 darcov v 23 krajinách sme 
schopní plniť svoje poslanie - poskytovať 
pastoračnú pomoc a povzbudzovať k nej aj 
iných.

Škála oblastí, v ktorých sme oslovo-
vaní s prosbami o pomoc:

Omšové  milodary

Vzdelávanie kňazov  
a rehoľníkov

Existenčná pomoc  
pre  rehoľníkov

Náboženská formácia  
laikov

Rozširovanie Svätého písma  
a náboženskej literatúry

Mediálna podpora  
šírenia viery

Dopravné prostriedky pre potreby 
pastoračnej starostlivosti

Budovanie a rekonštrukcia 
chrámov, cirkevných budov  
a zariadení   

Núdzová pomoc  v prípade vojny, 
núteného vysídlenia, násilia  
a prírodných katastrof 
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» Myslite na mladých ľudí, ktorí 
zasväcujú svoje životy službe Bohu 
a chudobným. «

páter Werenfried van Straaten,  
zakladateľ ACN

Korene nadácie Aid to the Church in Need 
siahajú do obdobia po konci druhej sveto-
vej vojny. Európa bola v troskách: milióny 
ľudí boli vysídlené alebo na úteku, často 
bez prístrešia a sužované hladom; zvlášť 
zasiahnutí boli nemeckí utečenci vysídlení 
z východnej Európy.

Do týchto temných čias sa zrodilo celoživot-
né dielo pátra Werenfrieda van Straatena. 
V roku 1947 založil dobročinnú organizáciu 
„Ostpriesterhilfe“ (Pomoc kňazom z Výcho- 
du), z ktorej vzišlo dielo „Kirche in Not“, 
dnešná Aid to the Church in Need (Pomoc 
trpiacej Cirkvi).

Toto dobročinné združenie organizovalo zbier-
ky potravín a šatstva pre milióny nemeckých 
utečencov z východu a poskytovalo im du-
chovnú službu počas povojnovej krízy. Takáto 
úloha sa zdala takmer neuskutočniteľnou, 
zvlášť preto, lebo tí, ktorých páter Werenfried 
van Straaten prosil v Belgicku a Holandsku 
o milodary, boli sami obeťami nemeckej vojno- 
vej okupácie.

Vo svojich zapálených naliehavých výzvach 
hlásal bratskú lásku a zmierenie, čo napokon 
spustilo vlnu pomoci. Keďže väčšina ľudí ne-
mala peniaze, darovala jedlo, predovšetkým 
slaninu. Odvtedy bol páter Werenfried známy 
ako „Speckpater“ („Slaninový kňaz“).
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» Tímový duch, 
ktorý vládne medzi 
pracovníkmi 
a dobrovoľníkmi, 
je jednoducho úžasný 
a robí našu prácu ešte 
hodnotnejšou. «

Mervyn Maciel, 
dobrovoľník, UK

Láska k blížnemu ako konkrétne žitá viera

Katolícka nadácia Aid to the Church in Need 
pod vedením pátra Werenfrieda opakovane 
úspešne uskutočnila jedinečné projekty 
pomoci. Príkladmi sú kňazi s plecniakmi, 
ktorí boli vyslaní na motorkách a v autách 
Volkswagen Beetle do odľahlých provincií, 
a „kaplnky na kolesách“, ktoré boli poslané 
k vysídlencom ako pojazdné kostoly.

Keď sa v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
začala studená vojna, nadácia spustila 
bezprecedentnú kampaň na podporu pre-
nasledovanej Katolíckej cirkvi v krajinách za 
železnou oponou. V šesťdesiatych rokoch sa 
programy pomoci rozšírili aj do Afriky, Ázie 
a Latinskej Ameriky.

Vďaka státisícom dobrodincov, ktorí 
podporujú Aid to the Church in Need, a ich 
darcovským príspevkom vo výške viac ako 
120 miliónov eur ročne môžeme aktívne 
pomáhať po celom svete. Tento úspešný 
príbeh je dôkazom toho, ako praktická láska 
k blížnym vyrastá z žitej viery.
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Existuje mnoho nadácií, ktoré sa starajú 
o ľudí v núdzi. Čím sa Aid to the Church in 
Need od týchto organizácií líši? Sme jedinou 
medzinárodnou katolíckou organizáciou, 
ktorá sa zameriava na poskytovanie pasto-
račnej a duchovnej pomoci prenasledova-
ným a trpiacim kresťanom.

Pod záštitou Svätej stolice sa nášmu gene- 
rálnemu sekretariátu a 24 národným kan-
celáriám podarilo vytvoriť jedinečnú sieť 
medzi darcov a ľudí v núdzi.

» Kresťanská láska – efektívne 
a transparentne.« Regina Lynch, riaditeľka projektov ACN
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» Často ďakujem Pánovi za to,  
že ste po našom boku. Bez vás by 
bolo také ťažké pokračovať v našej 
službe. «

sestra Hanan Youssef, 
projektová  
spolupracovníčka, Libanon

Vďaka svojej globálnej štruktúre dokáže  
Aid to the Church in Need rýchlo rozpoznať 
aktuálne potreby a promptne reagovať 
a pomôcť prostredníctvom projektov.  
Umožňuje to efektívny systém, ktorý pri 
dôkladnom posudzovaní a schvaľovaní 
projektov redukuje byrokraciu pre projek-
tových partnerov na minimum.

Náš generálny seketariát podporuje fund- 
raisingové aktivity národných kancelárií 
a ročne posúdi približne 8 000 žiadostí o po-
moc z celého sveta. Rozhodovacie orgány 
ich preverujú a jednotlivé žiadosti schvália 
alebo zamietnu. Medzinárodné centrum 
ACN udržiava kontakt s projektovými part-
nermi vo viac ako 140 krajinách a zaisťuje 
správne využitie darov dobrodincov.

Prostredníctvom našich národných kance-
lárií zostávame v tesnom spojení s darcami. 
Pomocou komunikácie s verejnosťou za- 
bezpečujú naše kancelárie vysoký stupeň 
transparentnosti v tom, na aký dobročinný 
účel je dar určený a ako je lokálne využitý. 
Tým sa buduje most medzi projektovými 
partnermi a dobrodincami.

Navyše každoročne sú naše príjmy a výdav-
ky podrobené certifikovanému auditu, keď-
že dôvera našich dobrodincov je základom 
nášho úspechu.

Každý rok prijímame a posudzujeme  
viac ako 8 000 projektov z vyše 140 krajín. 
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Rezervy

Pohľad na štatistické údaje poukazuje jasne 
na jednu vec: za posledné roky sa ACN poda-
rilo získať výrazne vyššiu sumu darcovských 
príspevkov a podporiť projekty miestnych 
cirkevných komunít, v ktorých najväčšou 
potrebou bolo budovanie a rekonštrukcia 
chrámov, cirkevných zariadení a budov, 

Zdroje prostriedkov (v miliónoch €)

» Naša nadácia žije z dôvery našich 
dobrodincov. « Philipp Ozores, generálny sekretár ACN

Druh pomoci (v miliónoch €)

Budovanie a rekonštrukcia (→ s. 20)

Núdzová pomoc (→ s. 23)

Omšové milodary (→ s. 12)

Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov (→ s. 13)

Náboženská formácia laikov (→ s. 15)

Dopravné prostriedky pre pastoráciu (→ s. 21)

Distribúcia Sv. písma a náboženskej literatúry (→ s. 16)

Existenčná pomoc pre rehoľníkov (→ s. 14)

Afrika

Blízky východ

Latinská Amerika

Západná Európa

Severná Amerika

Oceánia

Iné

Stredná a Východná Európa

Ázia

núdzová pomoc, zabezpečenie základné-
ho živobytia kňazov a vzdelávanie kňazov 
a rehoľníkov.

Naše výročné správy a všetky údaje sú 
osvedčené nezávislou auditorskou spoloč-
nosťou KPMG.

Predaje, úroky a iné

Využitie zdrojov (v miliónoch €)

Náklady v rámci účelu  
a poslania nadácie

Podporné  služby

Dedičstvá 

Dary

Rezervy

34.5

4.7

65.9
82.7

93.3

26.2

4.6

4.3
19.1

0.8 8.7

18.6

73.3
84.1

112.6

16.7
17.6
4.4

20.2

90.0 90.0

106.1 106.1

132.8 132.8

15.2 %

34.5

17.4

11.7

9.6 

8.3

6.8

3.4 

3.0
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Pod administratívne náklady spadajú všetky výdavky na 
manažment, ako napr. financie, personál, nájom a IT na 
generálnom sekretariáte a v 23 národných pobočkách.
Komunikácia s darcami a fundraising sú kľúčové, keďže 
nadácia nedostáva žiadnu podporu z verejných zdrojov.

Pomoc podľa príjemcov (v miliónoch €)

Farnosti

Diecézy

Kňazské semináre

Laici 

Novicky

Utečenci  

Komunity rehoľných sestier 

Komunity rehoľných bratov

Kontemplatívne rehoľné sestry

Pomoc podľa regiónov (v miliónoch €)

Fakty a čísla*:

krajinách

darcov po celom svete**

Viac ako € darcovských príspevkov a dedičstiev 

schválených projektov po celom svete

% všetkých zdrojov je použitých  
priamo na účel a poslanie nadácie 

krajinách

Vyše 

Projektoví partneri vo viac ako

Prítomnosť v

400 000
120 000 000

6 000
84,8

140

23

* Stav v roku 2015.
** Pomoc trpiacej Cirkvi  nie je podporovaná  

z verejných alebo oficiálnych cirkevných 
zdrojov.

Využitie prostriedkov v detailoch (2015; v miliónoch €)

Náklady na komunikáciu s darcami  
a fundraising

Administratíva

Náklady spojené s poslaním 
nadácie: 
– Schválená projektová  

pomoc  (→ s. 12)
– Styk s verejnosťou a mediálna 

podpora (→ s. 18)
– Projektový manažment (→ s. 9)

25.927.8

20.5

15.8

13.8

12.8

23.9

16.2

8.9

7.9

5.2

5.0

1.5

1.1

0.4

84.8 %

6.1 %

9.1 %
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Omšové milodary

páter Martin Barta, medzinárodný duchovný 
asistent ACN

Pomoc prenasledovaným a trpiacim kresťa-
nom je na prvom mieste v nadácii Aid to the 
Church in Need. Prostredníctvom omšových 
milodarov, vzdelávania kňazov, podpory 
rehoľných komunít alebo prostredníctvom 

formácie laikov podporujeme každý rok 
tisíce bratov a sestier, aby zasa oni mohli 
podporovať veriacich.

» Predkladať Bohu potreby ľudí  
je súčasťou našej misie.« 

V mnohých regiónoch sú veriaci takí 
chudobní, že nedokážu podporovať 

svojich kňazov. Omšové milodary sú preto 
pre kňazov často jediným prostriedkom exis-
tenčnej pomoci. Omšové milodary sú dary 
spojené s prosbou o slávenie svätej omše za 
chorých, zosnulých alebo na iné úmysly. 

Vo svete je v súčasnosti 415 000 kňazov. Vďa- 
ka 1,4 miliónu omšových milodarov v hod-
note asi 12 miliónov eur je možné zabezpečiť 
živobytie v priemere každému deviatemu 
kňazovi.
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© ACN/Fr. Roggero OCD

Teologické vzdelávanie a odborná 
kvalifikácia seminaristov boli vždy 

jednou z našich priorít. Napokon, práve 
budúci kňazi budú iným duchovnou oporou 
a umožnia im žiť sviatostný život. Mnohé 
dary preto prúdia do krajín, v ktorých je 
súvislé vzdelávanie seminaristov kvôli 
chudobe, vojne alebo prenasledovaniu 
ohrozené alebo nemôže byť dostatočne 
zabezpečené.

V roku 2015 študovalo za kňazov 120 000 
seminaristov. Aid to the Church in Need 
podporovalo každého desiateho z nich.

Vzdelávanie kňazov  
a rehoľníkov
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Predovšetkým v tých oblastiach, kde 
je veľký nedostatok kňazov, sa rehoľné 

sestry v službe Bohu starajú doslova o všetko: 
o deti aj dospelých, o siroty, o chorých a umie- 
rajúcich, o tých, čo zlyhali v živote, o tých, čo 
hľadajú, i o ľudí, ktorí zažili traumy. Rehoľné 
sestry často pracujú v extrémne ťažkých pod- 
mienkach, napríklad vo vysokých nadmorských 
výškach v Andách (4 000 m.n.m). Aj kontem-
platívne sestry aktívne pomáhajú svojimi 
modlitbami alebo napríklad výrobou hostií.

Len v roku 2015 sme podporili prácu približne 
10 000 sestier v Afrike, Ázii, východnej Európe 
a Latinskej Amerike.

Existenčná pomoc pre rehoľníkov
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Dolores Soroa Suárez 
de Tangil, darkyňa, 
Španielsko

» Je našou povinnosťou 
pomáhať tým našim 
bratom a sestrám 
vo viere, ktorých 
náboženský život je  
v ohrození. «

Náboženská formácia laikov

V mnohých z najchudobnejších krajín 
sveta je nedostatok kňazov. Práve 

tam je náboženské vzdelávanie laikov  
zamerané na katechetickú službu kľúčovým 
pri udržiavaní živej viery.

Prostredníctvom základného teologického 
vzdelávania majú laici - muži aj ženy - byť 
schopní sprostredkovať svoju vieru iným 
a pripraviť ich na prijatie sviatostí.

» Vieme, že naša pomoc bola úspešná 
vtedy, keď ľudia môžu opäť 
slobodne žiť svoju vieru. « Regina Lynch, riaditeľka 

projektov ACN
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Rozširovanie Svätého písma a náboženskej literatúry

Ježiš povedal: „Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium všetkému 

stvoreniu.“ Nadácia Aid to the Church in 
Need berie toto poverenie doslovne. Preto 
je naša organizácia od roku 1979 vydavate-
ľom a celosvetovým dodávateľom detskej 
biblie, ktorá bola preložená do 180 jazykov 
a z ktorej bolo distribuovaných viac ako 
52 miliónov výtlačkov. V chudobných kra-
jinách je detská biblia často prvou knihou, 

ku ktorej majú deti prístup vo svojom rod-
nom jazyku a obyčajne aj jedinou obrázko-
vou knihou, ktorú dostanú za celý svoj život.

Aid to the Church in Need takisto podporuje 
YOUCAT - ilustrovaný katechizmus Kato- 
líckej cirkvi pre mládež, ktorý je dostupný 
v 35 jazykoch.

» Niekedy je Sväté písmo jedinou obrázkovou 
knihou, ktorá sa chudobným deťom vôbec 
dostane do rúk.« páter Martin Barta, medzinárodný duchovný 

asistent ACN
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Slobodné praktizovanie náboženstva je 
základným právom, ktoré sa vzťahuje rovnako 
na všetkých. Žiaľ, ešte aj dnes je náboženská 
sloboda v mnohých krajinách ohrozená alebo 
celkom potláčaná.

Vo svete, ktorý sa stále viac polarizuje a v kto-
rom jestvuje množstvo regiónov sužovaných 
krízou, vojnových zón a v ktorom zásadne 
vzrástol počet utečencov, hrá Aid to the Church 
in Need dôležitú úlohu pri ochrane tohto zák-
ladného práva.

Potreba osvety: „Správa o stave náboženskej 
slobody” (Religious Freedom Report)

„Správa o stave náboženskej slobody“ skúma 
status quo náboženskej slobody v 198 krajinách 
bez ohľadu na konkrétne vierovyznanie. Na 
základe skúmania nezávislých zdrojov posky-
tuje komplexné súhrnné štatistiky, prípadové 
štúdie a analýzy.

Aid to the Church in Need vydáva súbor dvoch  
publikácií: „Správa o stave náboženskej slo- 
body“, v ktorej skúma slobodu viery nábo- 
ženských menšín v každom štáte, a štúdiu 
„Prenasledovaní a zabudnutí?“, v ktorej sa 
venuje otázke prenasledovania kresťanov  
po celom svete.

Podľa posledných správ sa náboženská slo-
boda v rokoch 2012 – 2014 zhoršila alebo bola 
drasticky obmedzená v 82 krajinách, čo je 42% 
všetkých krajín sveta. Zlepšenie situácie bolo 
zaznamenané len v šiestich krajinách. Zo sprá-
vy zároveň vyplýva, že kresťania sú v súčasnosti 
najviac prenasledovanou menšinou.
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© Carole AlFarah

V duchu ústredného motta nášho zakla-
dateľa „informovať–modliť sa–konať“ 
dávame prostredníctvom svojej práce 
v oblasti komunikácie hlas tým, ktorí často 
žiaden hlas nemajú. Spracovávame nalie-
havé témy miestnych cirkevných komunít 
a pripravujeme príspevky pre médiá, či už 
prostredníctvom tlačových alebo audiovi-
zuálnych produktov alebo prostredníctvom 
sociálnych sietí.

Tieto materiály sú k dispozícii národným 
kanceláriám na ďalšie šírenie v miestnych 
médiách, vrátane rozhlasového a televízne-
ho vysielania. Prostredníctvom informač-
ných kampaní, publikácií, akcií a konferencií 
sa takto 24 národných kancelárií zapája do 
budovania dobra pre Cirkev na celom svete.

Pomáhame tiež pri zakladaní televíznych 
a rozhlasových staníc a zabezpečujeme 
vzdelávanie mediálnych odborníkov v služ-
be evanjelizácie.

»  Dávame hlas prenasledovaným 
kresťanom.« Mark von Riedemann, riaditeľ Sekcie verejných 

záležitostí a náboženskej slobody ACN 
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 Naša Catholic Radio & Television Network 
(CRTN, katolícka rozhlasová a televízna sieť) 

zohráva centrálnu úlohu v našej práci v oblasti 
komunikácie. CRTN je moderným produkčným 
štúdiom, ktoré sa špecializuje na dokumentaris-
tiku a spravodajstvo týkajúce sa Katolíckej cirkvi 
v odľahlých oblastiach.

Či už sú to príbehy utečencov, o ktorých sa starajú 
rehoľné sestry v Libanone, alebo misionárov, 
ktorí evanjelizujú v odľahlých osadách Papuy 
Novej Guiney, dokumentárne filmy, rozhovory 
a rozhlasové programy o nich sa vysielajú rovnako 
v sekulárnych ako aj v katolíckych médiách.

Naším cieľom je informovať o Cirkvi, kdekoľvek trpí 
po materiálnej alebo duchovnej stránke, a tým sa 
deliť so svetom o jej svedectvo viery.

Jednou z našich priorít v krízových regiónoch je 
presadzovať a posilňovať médiá miestnych cir-
kevných spoločenstiev, a tak im pomôcť ohlasovať 
vieru. Hlavne v odľahlých oblastiach s vysokou 
mierou negramotnosti je dôležité nepodceňovať 
význam šírenia evanjelia prostredníctvom rozhlasu 

Mediálna podpora šírenia viery

a televízie. Typickým príkladom je Blízky východ, 
kde je viac ako 600 moslimských televíznych staníc, 
ale len dve kresťanské.

Aid to the Church in Need pomáha pri zriaďovaní 
katolíckych rozhlasových a televíznych staníc 
a podporuje potrebné vzdelávanie, čím zabezpe-
čuje odbornú kvalifikáciu ich pracovníkov.
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Zvlášť v krízových oblastiach sú v dôs- 
ledku násilia často zničené kostoly 

a cirkevné zariadenia. Podporujeme ich 
rekonštrukciu v týchto regiónoch, pretože 
kostoly sú srdcom kresťanského života 
a znakom nádeje.

Tam, kde sa Cirkev rozrastá, ako je tomu 
v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, je často 
potrebná pomoc pri budovaní nových 

Budovanie a rekonštrukcia chrámov, cirkevných budov  
a zariadení

Popri pastoračnej pomoci sú hlavnými 
úlohami nadácie Aid to the Church in Need 
aj pomocné opatrenia ako transport, rekon-
štrukcia a núdzová pomoc. Financujeme 
dopravné prostriedky, zaisťujeme budo-
vanie a rekonštrukciu cirkevných objektov 

a lokálne spolupracujeme s inými dobro-
činnými organizáciami na zmiernení toho 
najhoršieho utrpenia v prípadoch vojnovej 
skazy, núteného vysídľovania alebo prírod-
ných katastrof.

infraštruktúr. Preto nadácia Aid to the 
Church in Need podporuje výstavby alebo 
rekonštrukcie chrámov, kláštorov, pasto-
račných centier a misií, aby tak zabezpečila 
a zviditeľnila pastoračnú službu Katolíckej 
cirkvi na celom svete. Zo svojej viac ako 
šesťdesiatročnej skúsenosti vieme, že 
v chudobných štvrtiach dokáže byť aj tá 
najmenšia kaplnka duchovným domovom.

»  Viera a dobrá organizácia spolu 
dokážu preniesť hory. « 

Eric Dupont, riaditeľ administratívneho oddelenia ACN
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Už v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
poslal páter Werenfried van Straaten mobilné 
kaplnky ako „kostoly na kolesách“ k ľuďom 
vysídleným z ich domovov. Aj dnes je dôležitou 
úlohou nadácie Aid to the Church in Need snažiť 
sa naďalej zabezpečiť, aby duchovná a ma- 
teriálna pomoc bola „na ceste“.

Žiadosti o pomoc na zakúpenie vozidla prichá-
dzajú zo všetkých kontinentov. Len v roku 2015 
použila nadácia 6,8 milióna eur na 1 255 vozidiel 
a plavidiel, či už nákladných áut, osobných áut, 
motocyklov alebo lodí. V mimoriadne ťažko 
dostupných horských regiónoch sa dokonca 
používajú mulice.

Dopravné prostriedky pre potreby 
pastoračnej starostlivosti
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© ACN/Fr. Trinchero OCD© ACN/Fr. Roggero OCD

»  Tou najnepredstaviteľnejšou katastrofou 
pre nás by bolo nemôcť účinne pomôcť. « 

Philipp Ozores, generálny sekretár ACN
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Núdzová pomoc utečencom je hlboko zako-
renená v histórii našej nadácie. Už v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia vykonal páter Werenfried 
van Straaten, zakladateľ Aid to the Church in Need, 
priekopnícku prácu v pomoci vysídlencom.

Trpkou pravdou je, že na svete je dnes viac utečencov 
než kedykoľvek predtým. V súčasnosti je približne  
60 miliónov ľudí na svete na úteku, a to len na Blízkom 
východe ich je 15,4 milióna. V Iraku a Sýrii je zasiahnu-
tý asi 1 milión kresťanov. Odhaduje sa, že z 1,3 milióna 
kresťanov v Iraku pred rokom 2003 ich dnes zostalo 
iba 250 000.*

Práve preto je naša núdzová pomoc nielen životne 
dôležitou odpoveďou na naliehavé potreby vo vojnou 
zmietaných regiónoch, ale tiež znakom kresťanskej 
solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami.

Núdzová pomoc v prípadoch 
vojny, vysídlenia, násilia  
a prírodných katastrof

* Údaj z roku 2015
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© L’Osservatore Romano 

Náhľad do histórie odhaľuje hlbokú a trvalú 
stopu, ktorú po sebe zanechal náš zaklada-
teľ, páter Werenfried van Straaten. V jeho 
duchu aktívne pomáhame prenasledova- 

1947 Zorganizovanie prvej zbierky pre vy- 
sídlených Nemcov, medzi ktorými 
bolo aj približne 3 000 kňazov („Oost-
-priesterhulp“), pod vedením pátra 
Werenfrieda van Straatena

1950 Začiatok akcie „Kaplnka na kolesách“ – 
35 nákladných áut je prerobených 
na „pojazdné kaplnky“ pre ľudí vysíd-
lených zo svojich rodných krajín

1953 Založenie medzinárodného „rádu sta- 
viteľov“ s cieľom budovania domov 
a kostolov pre chudobných

1956 Pomoc Cirkvi v Maďarsku po ľudovom 
povstaní

1959 Začiatok pomoci v Ázii a prvé stretnutie 
pátra Werenfrieda s Matkou Terezou 
v „Domove pre umierajúcich“ v Kalkate

1962 Páter Werenfried sa zúčastňuje Dru-
-hého vatikánskeho koncilu; začiatok 
pomoci Latinskej Amerike

1966 Založenie kongregácie sestier „Dcéry 
vzkriesenia“; v Kongu sú postavené 
prvé vzdelávacie zariadenia pre afric- 
ké dievčatá

1970 Pomoc obetiam ničivých záplav v Ru- 
munsku a začiatok podpory Cirkvi 
na Haiti

1975 Akcia na pomoc obetiam zemetrasenia 
v Guatemale a presídlenie medziná-
rodnej centrály ACN z Ríma do mesta 
Königstein im Taunus

1979 Začiatok projektu „Detská biblia“, 
ktorá bola odvtedy preložená do 180 
jazykov; vydaných a distribuovaných 
bolo doteraz viac než 52 miliónov 
výtlačkov

1984 ACN je uznaná Svätou stolicou ako 
verejné združenie pápežského práva

1990 Začína pomoc Cirkvi v bývalom  
Československu

1992 Pomoc pri rekonštrukcii a novej evan-
jelizácii Východnej Európy a začiatok 
procesu zmierenia s Ruskou pravo-
slávnou Cirkvou

1997 Päťdesiate výročie ACN; začiatok akcie 
na pomoc obetiam záplav v Českej re- 
publike a v Poľsku

2003 Páter Werenfried umiera 31. januára  
vo veku 90 rokov v mieste svojho pôso- 
benia – Bad Soden am Taunus

2011 Pápež Benedikt XVI. povyšuje ACN 
na nadáciu pápežského práva

ným a trpiacim kresťanom po celom svete. 
A to platí aj do budúcnosti.

páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN 

» Pán mi vždy pomohol a dal mi to, 
o čo som ho prosil pre trpiacich 
kresťanov. «
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Správna rada nadácie pod vedením prezi-
denta nadácie je zodpovedná za základný 
obsah a smerovanie nadácie.

Výkonná rada zabezpečuje v mene správnej 
rady a pod vedením výkonného riaditeľa 
štatutárne riadenie nadácie.

V generálnej rade sú riaditelia 24 národných 
kancelárií poradným orgánom nadácie  
a hlasujú o všetkých zásadných rozhodnu-
tiach správnej rady.

Medzinárodný duchovný asistent zodpo-
vedá v spolupráci s duchovnými asistentmi 
národných kancelárií za duchovný život 
nadácie.

Generálny sekretariát v Königsteine 
centrálne spravuje všetky fundraisingové 
a propagačné aktivity a finančné, technické 
a administratívne potreby nadácie.
Podporuje národné kancelárie poskytova-
ním mediálneho materiálu a vytvára obsahy 
do tlače a sociálnych médií, ako aj zvukové 
produkcie a videoprodukcie.

24 národných kancelárií informuje dob-
rodincov a verejnosť o situácii a potrebách 
trpiacej Cirkvi. Národné kancelárie iniciujú 
modlitbové kampane, získavajú nových  
darcov a zodpovedajú za komunikáciu 
nadácie s dobrodincami.

kardinál 
Mauro Piacenza,

prezident ACN

páter 
Martin Barta,
duchovný asistent ACN

Johannes Freiherr 
Heereman  

von Zuydtwyck,
výkonný prezident ACN

Regina Lynch,
riaditeľka projektov ACN

Mark von 
Riedemann,
riaditeľ Sekcie verejných 
záležitostí a náboženskej 
slobody ACN

Philipp Ozores,
generálny sekretár ACN

Eric Dupont,
riaditeľ administratívneho 

oddelenia ACN

Nadácia Aid to the Church 
in Need a jej organizačná 
štruktúra



Aid to the Church in Need vo svete
Pozývame aj vás  
k aktívnej pomoci Cirkvi 
v núdzi:

Aid to the Church in Need 
v súčasnosti pomáha 
prenasledovaným 
a chudobným kresťanom 
vo vyznačených oblastiach.

Údaj k septembru 2016

Austrália
info@acn-australia.org
www.acn-australia.org

Kolumbia
info@acn-colombia.org
www.acn-colombia.org

Belgicko
info@acn-belgique.org
www.acn-belgique.org

Brazília
info@acn-brasil.org
www.acn-brasil.org

Švajčiarsko
info@acn-schweiz.org
www.acn-schweiz.org

Nemecko
info@acn-deutschland.org
www.acn-deutschland.org

Kórea
info@acn-korea.org
www.acn-korea.org

Luxembursko
info@acn-luxemburg.org
www.acn-luxemburg.org

Čile
info@acn-chile.org
www.acn-chile.org

Francúzsko
info@aed-france.org
www.aed-france.org

Malta
info@acn-malta.org
www.acn-malta.org

Holandsko
info@acn-nederland.org
www.acn-nederland.org

Spojené kráľovstvo
info@acn-uk.org
www.acn-uk.org

Taliansko
info@acn-italia.org
www.acn-italia.org

Filipíny
info@acn-philippines.org
www.acn-philippines.org

Španielsko
info@acn-espana.org
www.acn-espana.org

Rakúsko
info@acn-oesterreich.org
www.acn-oesterreich.org

Portugalsko
info@acn-portugal.org
www.acn-portugal.org

ACN International
info@acn-intl.org
www.acn-intl.org

Spojené štáty
info@acn-us.org
www.acn-us.org

Kanada
info@acn-canada.org
www.acn-canada.org

Mexico
info@acn-mexico.org
www.acn-mexico.org

 y modlitbami a skutkami 
kresťanského milosrdenstva  
za trpiacu Cirkev

 y darcovstvom – adresne pre vyše  
6 000 projektov vo svete i u nás

 y dobrovoľníctvom – vytvárame 
tím nadšencov, ktorí budú aktívne 
pomáhať trpiacej Cirkvi

 y staňte sa priateľom ACN – 
vytvárame rodinu aktívnych darcov 
pre pomoc trpiacej Cirkvi

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi  
Hviezdoslavovo nám. 170/ 13               
811 01  Bratislava       

info@acn-slovensko.org
www.acn-slovensko.org

Číslo účtu:
SK09 0900 0000 0051 2133 9396 (SLSP)

Poľsko
info@acn-polska.org
www.acn-polska.org

Írsko
info@acn-ireland.org
www.acn-ireland.org


