
Koordinovaná iniciatíva hlavných kresťanských cirkví v Iraku  
s podporou pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (u nás známej aj ako Kirche in Not)

Z RUÍN
K DOMOVU

PROJEKT REKONŠTRUKCIE  
OBCÍ A MIEST NINIVSKEJ PLANINY  

A NÁVRATU IRACKÝCH KRESŤANOV DOMOV



V uliciach obce Batnaya po rabovaní ISIS



Vzdušnou čiarou je iracký Erbil od šesťdesiattisícového mesta Qaraqosh 
(Bakhdida) vzdialený 57 km. Cesta autom je o čosi dlhšia – prekonať necelých 
80 km obyčajne trvá hodinu a štvrť.

Prejsť však túto vzdialenosť na vlastných nohách, v noci a potom za svetla 
a znova v noci, ujsť z domova pred smrťou, ktorá klopala na dvere, neniesť so 
sebou nič, iba holý život a cestou držať za ruku blízkeho, ktorého možno stratiť 
navždy v ktoromkoľvek nestráženom momente, trvá nekonečno. 

Nekonečne dlho trvá zlý sen, z ktorého sa človek zúfalo snaží zobudiť. 
Neúspešne.

Bol začiatok augusta 2014, v Qaraqoshi sa blížila polnoc, čas, kedy sa deti v pe-
rinách obracajú s hlbokým nádychom na druhý bok a všetko naokolo tíchne 
a spokojnieva. V tú noc však tretiačka Maryam Waleed Behnam a jej mladšia 
sestra Zomorrod nespali. V slzách, v neopísateľnom strachu, v panike zachva-
cujúcej celé telo merali so svojimi rodičmi cestu do neznámeho budúcna, ktoré 
sa začínalo v utečeneckom tábore v Erbile.

Po dobytí Mosulu Islamským štátom (ISIS) začiatkom leta 2014 kresťania a iné menšiny z mesta 
a jeho okolia utiekli, mnohé iba narýchlo a s tým, čo mohli uniesť. Útočisko hľadali najprv 
v meste Qaraqosh, vzdialenom od Mosulu asi 20 km, a keď sa o niekoľko týždňov neskôr 
jednotky ISIS prehnali aj Qaraqoshom, prúdili ďalej do miest Erbil, Alqosh, Dohuk, Zakho, 
Sulaymaniyah a do iných bezpečnejších miest.

Tieto dve vlny vyhnaných kresťanov a menšinových skupín navýšili počet utečencov v sever-
nom Iraku, ktorí sa náhle ocitli v priamej a úplnej závislosti od pomoci kresťanských cirkví 
a ich organizácií, na asi 150  000 – a to v priebehu niekoľkých dní!

Po niekoľkých mesiacoch, keď mnohí utečenci vysídlení v  rámci svojej krajiny - tzv. 
vnútorne vysídlené osoby (IDPs – internally displaced persons) - pokračovali v ceste ďalej do 
iných miest alebo krajín, sa dlhodobý počet rodín, ktoré sú pod opaterou kresťanských cirkví 
a ich organizácií, ustálil na približne 12 000, čo je asi 95 000 ľudí závislých od pomoci s ubyto-
vaním, stravou, vzdelaním a zdravotnou starostlivosťou.

Mnohí Iračania sa pritom okrem zakúšania náhlej materiálnej biedy a prežívania intenzívneho 
duchovného utrpenia a strachu o svoje vlastné životy vyrovnávajú aj so stratou niekoľkých 
rodinných príslušníkov, o ktorých za dramatických okolností prišli vďaka ISIS.

RUINY



Poškodený svätostánok v Kostole Panny Márie v obci Karmles



V Qaraqoshi na úrodnej Ninivskej planine zostal po Maryam a jej rodine dom – vy- 
pálený jednotkami ISIS, vyrabovaný, zničený, prázdny, neobývateľný. Bez živo-
ta. Dom bez ľudí, domov bez duše.

115 úplne zničených domov, 2 412 vypálených domov, 4 200 čiastočne poškodených  
domov v pôvodne šesťdesiattisícovom Qaraqoshi.

69 úplne zničených domov, 95 vypálených domov, 1 104 čiastočne poškodených 
domov v neďalekom Teleskufe.

94 úplne zničených domov, 347 vypálených domov, 1 372 čiastočne poškodených 
domov v mestečku Bartella.

Qaraqosh, Teleskuf, Bartella, Telekef, Ba-qofa, Batnaya, Bahzani, Bashiqua, 
Karmles. Deväť obcí a miest na Ninivskej planine, pradávnej a poslednej bašte 
kresťanstva v moslimskom Iraku.

12 970 stratených domovov.

Skaza Ninivskej planiny je masívna: takmer 13 000 domov v deviatich kresťanských mestách 
a obciach bolo poškodených, vypálených alebo úplne zničených. Všetky bolo vyplienené. Už 
aj tak zložitú situáciu komplikujú ďalšie problémy: obavy o bezpečnosť v obciach, kurdsko-
-iracké politické manévrovanie v teréne, poškodená infraštruktúra - voda, elektrina, cesty, 
školy, nemocnice.

Kritickým a nedoriešeným problémom je aj prekonanie prechodného obdobia medzi ukon-
čením príspevkov na mesačné nájmy pre utečencov a dodávok potravinových balíkov, ktoré 
momentálne zabezpečujú iba cirkevné organizácie, a začiatkom nového života na Ninivskej 
planine.

RUINY



RUINY

V Ankawe, prímestskej časti mesta Erbil v kurd-
skej časti Iraku, žije časť populácie vysídlenej 
v rámci štátu. 

Otec Thabet Habib Yousif, koordinátor 
jedného z centier pre utečencov, objasňuje 
situáciu: „Rodiny pochádzajúce z Ninivskej pla- 
niny tu žijú v 46 bytoch, v každom sú dve až tri 
miestnosti. V každej miestnosti žije jedna rodi-
na. Kuchyňa a kúpeľňa sú spoločné. Je veľmi 
ťažké v nútenej blízkosti iných mať akékoľvek 
rodinné súkromie. Mesačné nájmy týchto ro-
dín hradí pápežská nadácia ACN – Aid to the 
Church in Need. Okrem toho ACN takisto dis-
tribuuje potravinové balíčky približne 1 300 ro-
dinám, ktoré sú v našom centre registrované.“ 

Cena potravinového balíčka na mesiac je 60 
amerických dolárov. Ich distribúciu vykonáva-
jú bez nároku na akúkoľvek odmenu miestni 
kňazi a dobrovoľníci.

Bashar Matti Warda, arcibiskup Chaldejskej 
cirkvi v Erbile, dopÍňa: „Rodiny utečencov sú 
poväčšine bez práce a bez akéhokoľvek pra-
videlného alebo aspoň dostatočného príjmu. 
Ak aj mali nejaké finančné rezervy, za tri roky 
od začiatku krízy ich úplne vyčerpali. Rodiny 
zvyčajne pozostávajú z rodičov a malých detí 
a často aj prarodičov, ktorých takisto treba 
živiť. Narastá aj počet vysídlených starších 
osôb, ktoré nemajú žiadne rodinné zázemie 
a podporu.“ 

Arcibiskup pokračuje: „Situácia týchto utečen-
cov sa neustále mení. Podľa našich posledných 
odhadov v provincii Erbil žije momentálne viac 
ako 10 000 rodín, ktoré existenčne závisia od 
našej pomoci. Darcovia a podporovatelia, 
ktorí sa o našich ľudí starajú prostredníctvom 
pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church 
in Need, sú pre nás skutočnými „dobrými 
Samaritánmi“. Dlhodobo nám neúnavne za-
bezpečujú prísun potravín, liekov, financujú 
ľuďom vyhnaným zo svojich domovov provi-
zórne bývanie a vzdelávanie. Irackí kresťania 
sa chcú vrátiť domov na Ninivskú planinu, ale 
aj tam budú naďalej potrebovať pomoc dob-
rodincov.“

Od marca 2016 je pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in 
Need, u nás známa aj ako Kirche in Not, jedinou organizáciou, 
ktorá podporuje týchto utečencov vo vlastnej krajine.

Od začiatku krízy v roku 2014 poskytla nadácia ACN približne 13 160 000 EUR na potravinovú 
pomoc a 9 956 100 EUR na ubytovanie. Naďalej poskytuje stravu a prístrešie zostávajúcim 
95 000 kresťanským utečencom vysídleným v rámci štátu, ktorí čakajú na príležitosť vrátiť 
sa domov. Ku koncu októbra 2017 ACN tiež úspešne zrealizovala renováciu prvých 188 do-
mov v rôznych obciach na Ninivskej planine. Na rade je 404 domov v Qaraqoshi a 150 domov 
v Bartelle.

Takmer 50% všetkých finančných prostriedkov vynaložených na udržanie zostávajúcej popu-
lácie kresťanov v Iraku - dohromady približne 34,5 milióna amerických dolárov za roky 2014 
až 2017 - bolo a naďalej je poskytovaných darcami pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church 
in Need, pričom zvyšných 50% pochádza od vlád niekoľkých krajín a od iných charitatívnych 
organizácií a darcov.



Socha Panny Márie v Kostole Nepoškvrneného počatia  
v meste Qaraqosh (Bakhdida)
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Po porážke militantnej organizácie ISIS a po 
rokoch strávených v provizóriu na hranici pre-
žitia kresťania túžia po tom, aby sa mohli vrá-
tiť do svojich rodných, teraz už oslobodených, 
ale zato takmer úplne zdevastovaných miest 
a obcí na Ninivskej planine. Mnohí sa pomaly 
vracajú na miesta svojich pôvodných domo-
vov, aby vyhodnotili škody a zvážili možnosti, 
ako začať odznova.

Bez vonkajšej pomoci je však pre nich nemož-
né zrenovovať si vlastné bývanie a obecnú in-
fraštruktúru. Navyše, v meniacich sa politic-
kých konšteláciách na Ninivskej planine nie 
je jednoduché bez intervencie medzinárod-
nej komunity zaručiť im ich právo na návrat 
a opätovné usídlenie.

Zostávajúci irackí kresťania tak nebudú mať 
inú možnosť ako emigrovať, čo by pravde-
podobne znamenalo koniec dvetisícročného 
kresťanstva v Iraku. Keby sa tak stalo, Blízky 
východ by prišiel o svedkov sily milosrdenstva 
a odpustenia. Pred vypuknutím vojny v roku 
2003 žilo v Iraku približne jeden a pol milió-
na kresťanov. Dnes sa ich počet odhaduje na 
200 000 až 300 000 a toto číslo naďalej klesá.

Aj napriek mnohým problémom sa vo 
februári 2017 z dôvodu obáv o konkrétne 
osudy ľudí, z ktorých sa stali vysídlenci vo 
vlastnej krajine, aj o budúcnosť kresťan-
stva v Iraku ako takého zjednotili miestne 
cirkvi - Sýrska katolícka cirkev, Sýrska orto-
doxná cirkev a Chaldejská katolícka cirkev 
- v Komisii pre rekonštrukciu Ninive (NRC – 
Nineveh Reconstruction Committee). Ich 
spoločným úsilím je obnova ninivských 
miest a obcí a snaha o naplnenie túžby 
rodín vrátiť sa ku svojim koreňom. Len sa-

motná renovácia súkromných domov, bez 
rekonštrukcie infraštruktúry, sa odhaduje 
na 250 miliónov amerických dolárov.

Snahou NRC, deväťčlenného orgánu zlo-
ženého zo šiestich členov zastupujúcich 
tri spomenuté kresťanské cirkvi a z troch 
ďalších expertov (komunikácia, finančný 
manažment a reporting, interná koordiná-
cia), je s podporou miestnych architektov, 
inžinierov a stavebných firiem:

•	lobovať a získavať finančné prostriedky 
na obnovu kresťanských miest a obcí na 
Ninivskej planine a na návrat kresťanov 
do týchto miest a obcí

•	plánovať a  monitorovať rekonštrukciu 
a podávať správy o využívaní získaných 
finančných prostriedkov

•	informovať verejnosť o priebehu procesu 
návratu kresťanov

•	vyzývať všetky vlády a dobročinné orga-
nizácie, aby podnecovali k podniknutiu 
politických krokov medzinárodného spo-
ločenstva, ktoré sú nevyhnutné na zabez-
pečenie univerzálneho práva na návrat 
pre irackých kresťanov.

Členovia NRC na zasadaní v Ríme v septem-
bri 2017 spoločne vyhlásili: „Na to, aby sa 
ľudia mohli vrátiť domov, potrebujú nielen 
strechu nad hlavou, ale aj bezpečné pros-
tredie, aby nemuseli utekať opäť. Kresťania 
v Iraku nesmú byť uznaní a tolerovaní len 
ako menšina, ale ako plnoprávni občania.“

Z RUÍN
K DOMOVU



ACN – Aid to the Church in Need aktívne 
podporuje NRC prostredníctvom komunikácie, 
fundraisingových kampaní a získavania 
podpory medzinárodnej komunity.

Zničený interiér kostola Nepoškvrneného počatia  
v meste Qaraqosh (Bakhdida)
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V súvislosti so začiatkom mimoriadneho postupu, tzv. „Marshallovho plánu“, ktorého víziou 
je nielen rekonštrukcia územia, ale neskôr aj podpora zamestnanosti prostredníctvom vý-
stavby a služieb, ktoré s ňou súvisia, si nadácia ACN – Aid to the Church in Need vyžiadala dva 
prieskumy: odhad škôd a prieskum zámerov obyvateľstva. Závery sú uvedené v nasledu-
júcich mapách:

V štúdii zameranej na zisťovanie škôd inžinierske tímy katalogizovali mieru zničenia takmer 
13 000 súkromných domov, ktoré boli vypálené, zničené alebo čiastočne poškodené organi-
záciou ISIS, ako aj škody na školách, zdravotných strediskách a cirkevných budovách. Tieto 
zistenia predstavujú základný prieskum, ktorý slúži ako podklad pre odhad nákladov na 
rekonštrukciu.

DOMOV

OBYDLIA POŠKODENÉ, VYPÁLENÉ  
ALEBO ZNIČENÉ ORGANIZÁCIOU ISIS

DEŠTRUKCIA SPÔSOBENÁ POČAS OKUPÁCIE 9 KRESŤANSKÝCH MIEST A OBCÍ  
V SEVERNOM IRAKU ISLAMSKÝM ŠTÁTOM (2014 – 2017)
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)



Vypočítaný odhad nákladov na rekonštrukciu bude presahovať 250 miliónov amerických do-
lárov. NRC pridelí zhromaždené prostriedky podľa škody na majetku vypočítanej v prieskume. 
NRC bude pracovať v súčinnosti s miestnymi architektmi, inžiniermi a stavebnými firmami 
priamo na mieste, sledovať postup výstavby, zabezpečovať ukončenie projektu a poskytovať 
hodnotiace správy príslušným zdrojom financovania.

Súbežne s prieskumom hodnotenia škôd si pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need 
vyžiadala aj dva prieskumy zámerov obyvateľstva týkajúce sa tých kresťanských rodín, 
ktoré utiekli do Erbilu z postihnutých regiónov: jeden prieskum v novembri 2016 a druhý vo 
februári 2017. 

Podľa zistení v novembrovom prieskume sa len 3,28% respondentov chcelo vrátiť do rod-
ných miest a obcí; v tom čase bola bezpečnostná situácia na oslobodenom území stále 
krehká a naďalej prebiehali bojové operácie. V nadväzujúcom prieskume vo februári 2017 
41% respondentov uviedlo, že sa chce vrátiť do rodného mesta alebo obce, a 46% uviedlo, 
že o tom uvažuje. ACN očakáva ďalší nárast tejto tendencie, keďže rodiny vnútorne vysíd-
lených utečencov v Erbile vidia pokrok, ktorý sa dosiahol v niektorých mestách a obciach, 
kde sa obnova už začala.

ODHAD NÁKLADOV NA REKONŠTRUKCIU  
SÚKROMNÝCH DOMOV

DEŠTRUKCIA SPÔSOBENÁ POČAS OKUPÁCIE 9 KRESŤANSKÝCH MIEST A OBCÍ  
V SEVERNOM IRAKU ISLAMSKÝM ŠTÁTOM (2014 – 2017) – ÚDAJE V USD
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)



Obnova reštaurácie Chefcity v meste Qaraqosh (Bakhdida)
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Do konca roka 2017 by sa do mesta Qaraqosh malo vrátiť zhruba 3 000 rodín. Prvých 
1 000 rodín (asi 5 000 ľudí) sa presídlilo späť do mesta, kde žilo pred okupáciou ISIS, už 
v lete roku 2017. Je to však len zlomok z pôvodnej populácie takmer 50 000 kresťanov, 
ktorí tam bývali do augusta 2014.

Štyridsaťpäťročný Majid Shaba je jedným z nich. Do svojho rodného mesta sa vrá-
til začiatkom augusta 2017. Jeho žena Asmaa Alias a deti Dima Majid, Yousif Majid 
a Shaban Majid prišli za ním o tri dni neskôr, keď dal dom do obývateľného stavu. 
Pred obsadením mesta bol Majid Shaba majiteľom Chefcity - reštaurácie s rýchlym 
občerstvením. Je pevne rozhodnutý znova otvoriť svoju reštauráciu.

„Na renováciu Chefcity som nedostal žiadnu finančnú podporu. Ale ani to ma neza-
staví pred tým, aby som svojej reštaurácii vrátil jej pôvodnú slávu a reputáciu v mes-
te. Dvere mojej reštaurácie sa opäť otvoria.“



DOMOV

Ako prejav spoluúčasti s trpiacimi a prenasledovanými irackými kresťanmi 
a ako konkrétnu formu pomoci spustila pred niekoľkými mesiacmi pápežská 
nadácia ACN – Aid to the Church in Need so svojimi podporovateľmi finančnú 
zbierku na podporu okamžitej rekonštrukcie súkromných domov.

ACN však dokáže pokryť len časť nákladov potrebných na rekonštrukciu. Preto sa ob-
racia na celé medzinárodné spoločenstvo, vlády, cirkevné organizácie a charitatívne 
inštitúcie, ale aj na jednotlivcov, aby spolu s ňou podporili NRC – Komisiu pre rekon-
štrukciu Ninive a prostredníctvom nej kresťanov v Iraku.

Okrem finančnej podpory sme všetci pozvaní modliť sa za životy a vieru obyvateľov 
Ninivskej planiny a nechať sa osloviť svedectvom ich verného prežívania a dosvedčo-
vania viery.

navštívte
www.acn-slovensko.org

kliknite na

CHCEM POMôCť
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Aj vďaka Vašej štedrosti môže pápežská nadácia  
ACN – Aid to the Church in Need pomáhať prenasledovaným  
a trpiacim kresťanom nielen v Iraku, ale vo viac ako  
140 ďalších krajinách sveta.

Dievčatko v utečeneckom tábore v Erbile





„Chýba mi domov… Keby sa dalo, hneď by som sa vrátila do Qaraqosha… Tu v Er- 
bile žije moja rodina v karavane. Máme všetko, čo potrebujeme. Dá sa to vydržať. 
Máme tu aj tečúcu vodu. V zime je tu ale dosť škaredo, cesty a chodníky sú samé 
blato,“ s detskou pokorou popisuje posledné roky svojho nového, nevyžiadané-
ho života Maryam.

„Zatiaľ celkom presne neviem, kým budem, keď vyrastiem,“ zamyslí sa. „Chce- 
la by som byť speváčkou. Alebo rehoľnou sestričkou… Alebo lekárkou! Alebo 
rehoľnou sestrou aj lekárkou naraz,“ s ľahkosťou, úsmevom a rovno na mieste 
vyrieši Maryam svoju životnú dilemu.

A dodáva: „Modlím sa za všetkých – za chorých, za tých, ktorí ma neprosili o mod- 
litbu, modlím sa za tých, ktorí hľadajú pravdu. Modlím sa aj za ISIS, aby jed-
ného dňa ich srdcia ovládla láska. Budem sa modliť aj za vás a vy sa budete 
 modliť za mňa. Budeme akoby priatelia. Akurát sa nebudeme poznať.“



Ninivská planina
Región v Ninivskej gubernii na severe Iraku s roz-
lohou vyše 4 000 km2. Najväčším mestom je 
Qaraqosh (Bakhdida).
 
Erbil
Mesto v irackom Kurdistane, kde našlo dočasné 
útočisko približne 150 000 kresťanov a príslušníkov 
iných náboženských menšín, ktorí boli po invázii 
Ninivskej planiny teroristickou organizáciou ISIS 
nútení opustiť svoje domovy v priebehu niekoľ-
kých augustových dní v roku 2014.

IDPs (internally displaced persons)
Vnútorne vysídlené osoby, t.j. utečenci vysídlení 
v rámci svojej vlastnej krajiny.

Chaldejská katolícka cirkev
Jedna z východných katolíckych cirkví, ktorá použí-
va chaldejský (východosýrsky) obrad. Liturgickým 
jazykom je sýrčina - semitský jazyk odvodený od 
starobylej aramejčiny. Počiatky Cirkvi siahajú 
k apoštolovi Tomášovi. Patriarchom Chaldejskej 
katolíckej cirkvi je Louis Raphaël I Sako.

Sýrska katolícka cirkev
Jedna z východných katolíckych cirkví antiochij-
skej tradície, ktorá používa západosýrsky obrad. 
Jej počiatky siahajú k Cirkvi v Antiochii, ktorá bola 
v 1. storočí založená apoštolom Petrom. Na čele 
Sýrskej katolíckej cirkvi stojí patriarcha so sídlom 
v libanonskom Bejrúte.

Sýrska ortodoxná cirkev
Jedna zo samostatných orientálnych pravosláv-
nych cirkví. Spája sa s pôsobením apoštola Petra 
v Antiochii. V liturgii sa používa sýrsky a aramejský 
jazyk.
 
NRC (Nineveh Reconstruction Committee)
Komisia pre rekonštrukciu Ninive – komisia, kto-
rej cieľom je rekonštrukcia súkromných domov na 
Ninivskej planine. Deväťčlenný orgán je zložený zo 
šiestich členov zastupujúcich tri kresťanské cirkvi 
(Chaldejská katolícka cirkev, Sýrska katolícka cir-
kev a Sýrska ortodoxná cirkev) a z troch ďalších 
expertov (komunikácia, finančný manažment a re-
porting, interná koordinácia), s podporou miest-
nych architektov, inžinierov a stavebných firiem.

ACN – Aid to the Church in Need
Nadácia pápežského práva, ktorá prostredníc-
tvom svojich národných kancelárií v 24 krajinách 
sveta vrátane Slovenska podporuje kresťanov vša-
de tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde 
trpia hmotnou núdzou.

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
Názov slovenskej kancelárie ACN - Aid to the Church 
in Need. Založená bola začiatkom roku 2017. Jej 
sídlo je v Bratislave.

NINIVSKÁ PLANINA
čo je čo, kto je kto



NINIVSKÁ PLANINA  
v číslach

2014
Rok, v ktorom ISIS obsadila iracký Mosul a mestá 
a obce na Ninivskej planine.
 
1 500 000
Odhadovaný počet kresťanov v Iraku pred vypuk-
nutím vojny v roku 2003.

300 000
Odhadovaný maximálny počet kresťanov v Iraku 
v súčasnosti (presné čísla nie sú známe).

150 000
Počet kresťanov a príslušníkov iných nábožen-
ských menšín, ktorí boli po invázii Ninivskej pla-
niny teroristickou organizáciou ISIS nútení opustiť 
svoje domovy v priebehu niekoľkých augustových 
dní v roku 2014.

95 000
Počet kresťanov (približne 12 000 rodín) v uteče-
neckých centrách na severe Iraku, ktorí sa stále 
nemôžu vrátiť domov na Ninivskú planinu a kto-
rých stravu a ubytovanie doteraz zabezpečovala 
a naďalej zabezpečuje pápežská nadácia ACN – Aid 
to the Church in Need ako jediná organizácia.

9
Počet zničených miest a obcí na Ninivskej planine, 
ktorých obnova je cieľom projektu „Z ruín k domo-
vu“.

12 970
Počet domov v obciach a mestách na Ninivskej 
planine (okrem Mosulu), ktoré boli počas okupá-
cie ISIS poškodené, vypálené alebo úplne zničené.

188
Počet súkromných domov v obciach a mestách na 
Ninivskej planine, ktorých rekonštrukciu pápežská 
nadácia ACN – Aid to the Church in Need doteraz 
úspešne podporila a zrealizovala.

404
Počet súkromných domov v meste Qaraqosh na 
Ninivskej planine, ktorých rekonštrukcia sa s pod-
porou pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church 
in Need už začala.

150
Počet súkromných domov v meste Bartella, kto-
rých rekonštrukcia sa s podporou pápežskej na-
dácie ACN – Aid to the Church in Need už začala.

13 160 000
Suma v eurách poskytnutá pápežskou nadáciou 
ACN – Aid to the Church in Need v čase od leta 2014 
doteraz na potravinovú pomoc irackým kresťan-
ským a iným utečencom vo vlastnej krajine.

9 956 100
Suma v eurách poskytnutá pápežskou nadáciou 
ACN – Aid to the Church in Need v čase od leta 2014 
doteraz na nájom a ubytovanie vnútorne vysídle-
ných kresťanov.

34 500 000
Celková suma v amerických dolároch, ktorá bola 
od roku 2014 doteraz vynaložená pápežskou nadá-
ciou ACN – Aid to the Church in Need na udržanie 
irackých kresťanov v ich vlasti. Približne rovnaká 
suma na rovnaké účely pochádza od vlád niekoľ-
kých krajín a od iných charitatívnych organizácií 
a darcov.

250 000 000
Vypočítaný odhad nákladov (v amerických dolá-
roch) na rekonštrukciu súkromných domov v de-
viatich mestách a obciach na Ninivskej planine.



PODPORME SPOlOčNE úSIlIE 
NA ZáCHRANu PRENASlEDOVANýCH KRESťANOV

Podporiť prenasledovaných kresťanov môžete modlitbou, obetou a finančne: prevodom na účet, on-line platbou 
na www.acn-slovensko.org (prostredníctvom platformy DARUJME.SK), tiež prostredníctvom projektu  

DOBROMAT.SK (bezplatne z každého Vášho on-line nákupu) alebo 2% v roku 2018. Ďakujeme každému darcovi!  

Pápežská nadácia ACN - Aid to the Church in Need (u nás známa ako Kirche in Not) je medzinárodnou  
dobročinnou a pastoračnou organizáciou založenou v roku 1947. Jej poslaním je poskytovať pomoc ľuďom  

v núdzi a prenasledovaným kresťanom. Každoročne realizuje približne 6 000 projektov v 148 krajinách sveta.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/ 13, 811 01 Bratislava
www.acn -slovensko.org; info@acn -slovensko.org
Č. účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0051 2133 9396

Iracká rodina sa vracia  
do svojej rodnej obce Batnaya


