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811 06 Bratislava
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ACN Pomoc trpiacej Cirkvi
123 miliónov pre kresťanov v núdzi
Milí priatelia,

Ako vždy v ťažkých časoch ste vy, naši
dobrodinci, ochotní podporiť našu
spoločnú misiu a tak upevniť most
viery a lásky k trpiacej Cirkvi. Po krátkodobom poklese príspevkov na projekty v prvom štvrťroku dosiahli
milodary našich dobrodincov v roku
2020 nový vrchol, čo potvrdzuje Vašu
štedrosť a lásku, ktorá aj pri vlastnyćh
ťažkostiach dokáže myslieť na svojich
blížnych.
Tento Váš kresťanský postoj srdca
nám umožnuje, skrze tisícky projektov, podporovať rehoľníkov, kňazov
a laikov všade tam, kde stoja pri ľuďoch (často ako poslená bašta) a dodávajú im nádej.
Aby sme sa Vám vyjadrili osobitnú
vďaku za všetku Vašu podporu a zjednotili sa s Vami v modlitbe, konal sa
tento rok 11. júna na sviatok Najsvätejšieho Ježišovho Srdca po prvý raz
mimoriadny deň dobrodincov počas
ktorého biskupi a kňazi na celom
svete slúžili sväté omše na Vaše
úmysly. Veľmi sa tešíme z tejto posilnenej spolupatričnosti!

© Caritas Pakistan Faisalabad

Kto z nás by si bol pred rokom
pomyslel, že celosvetová pandémia
nám ešte aj dnes bude určovať život?
Nevnímame to len na vlastných starostiach a obmedzeniach, ale predovšetkým na rastúcom počte prosieb
z celého sveta, aby sme pomohli chudobným a trpiacim spoločenstvám
Cirkvi zmierniť následky pandémie
koronavírusu.

Kam smeruje Vaša pomoc:
26,7 %

Omšové milodary

15,7 %

Vzdelávanie vo viere pre laikov

9,8 %

Pomoc utečencom a pomoc v núdzi

8,2 %

Vzdelávanie pre kňazov a rehoľníkov

7,1 %

Motorizácia

6,2 %
1,9 %
1,6 %

Existenčná pomoc pre rehoľné sestry
Masmédiá
Náboženská literatúra a publikácie

•

744 stavebných projektov

•

1 782 097 omšových milodarov

•

14 009 podporených seminaristov

•

18 126 rehoľných sestier dostalo existenčnú pomoc alebo pomoc na vzdelanie

•

1243 dopravných prostriedkov

•

401 projektov na zládnutie následkov koronavírusu

Vaši
Thomas
Heine-Geldern,
Výkonný prezident

Stavebná pomoc

22,8 %

Tretina všetkých stavebných projektov sa uskutočnila v Afrike. Išlo o kostoly a fary, kláštory, pastoračné centrá a semináre. Okrem toho sme financovali aj stavby a rekonštrukcie mnohých budov vo východnej Európe,
v Ázii, v Latinskej Amerike a na Blízkom východe.
Takmer 1,8 milióna omšových milodarov za rok 2020 znamená, že každých 18 sekúnd sa niekde vo svete slúžila svätá omša na úmysly dobrodincov ACN. Týmto spôsobom sme pomohli každému deviatemu kňazovi na
svete (414 065), predovšetkým v Afrike, kam smerovalo 38 % zo všetkých omšových milodarov.
Na svete je 115 880 seminaristov. Každý ôsmy dostal podporu od ACN. Väčšina z nich sa na kňazský úrad pripravuje v Afrike (7589), v Latinske Amerike (2384) a Ázii (2097). V rámci ich formácie a vzdelávania sa kládol
obzlášť dôraz na ich ľudskú a duchovnú zrelosť.
Bola to každá 35. zo 641 661 rehoľných sestier na svete (v roku 2019 to bola každá 47.). Vo väčšine prípadov
šlo o pomoc na vzdelanie pre sestry a novicky, ako aj o existenčnú pomoc pre aktívne aj kontemplatívne rády,
príspevky na duchovné cvičenia a permanetnú formáciu.
Bicykle (783 kusov), autá (280), motocykle (166), člny (11), autobusy (2) a jedno nákladné auto. Väčšina áut
a dvojkolesových dopravných prostriedkov putovala aj v roku 2020 do Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie.
Pandémia si vyžiadala aj naše mimoriadne úsilie. Na 401 projektov na pomoc pri pandémii sme vynaložili
6 275 910 eur. Pomohlo sa predovšetkým kňazom a rehoľným sestrám v Afrike a Latinskej Amerike.

V roku 2020 sme podporili spolu 4758 projektov.
Miroslav Dzurech,
riaditeľ národnej
kancelárie

Bolo to o 472 projektov menej ako rok predtým. Mnohé projekty sme - ako aj v uplynulých rokoch – museli rozhodnúť negatívne, spolu ich bolo 1432. Percentuálne ich však bolo menej ako po minulé roky. Celkový počet
prosieb a žiadostí (5727) poklesol (pozri nasledujúcu stranu). V priemere boli projekty podporené sumou 13 800
eur. Najmenším projektom boli plagáty pre Detské biblie, najväčším záchranné balíky existečnej pomoci pre
kresťanov v Sýrii.
Angažovali sme sa v 138 krajinách a 1145 diecézach, čo je viac ako tretina všetkých diecéz vo svete (3025). Našu
pomoc dostalo vyše 18 000 katechétov a pastoračných pomocníkov, predovšetkým v Ázii a Afrike. Tam a tiež do
Latinskej Ameriky smerovalo aj najviac Biblií, kníh a písomných materiálov. Stavebná pomoc činila 24 %, za ňou
nasledovala pomoc v núdzi a podpora na vzdelanie.
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Príjmy z darov a dedičstiev činili 122,7 miliónov eur. Z tejto sumy sme mohli v roku 2020 pomôcť a financovať aktivity vo výške 102,1 miliónov
eur. 20,6 miiónov eur nemohlo byť kvôli zdržaniam, spôsobeným pandémiou, využitých v roku 2020, na finacovanie projektov však boli použité
hneď v prvom polroku 2021.
79,1 % použitých prostriedkov bolo vynaložených na potreby spojené s misi- Na publikácie, informácie, obhajobu a presadzovanie práv prenasledovaou a poslaním nadácie. Z toho šlo 84,9 % na konkrétnu projektovú prácu, ných a trpiacich kresťanov bolo použitých 15,1% z celkových prostriedkov
Tak sme mohli pozitívne odpovedať na 4758 žiadostí o pomoc z celého vynaložených na podporu projektov ACN.
sveta. Značná časť darov bola vynaložená na protipendemickú pomoc, ktorá Dedičstvá tvorili aj v roku 2020 podstatnú časť pomoci pre trpiacu Cirkev
spolu činila 6,3 milióna eur (pozri nižšie).
(23,5 mil. eur) – spolu s trpiacimi a núdznymi bratmi a sestrami si vďačne
Nevyhnutné výdaje na administráciu činili 8,4 % celkových výdavkov, na spomíname aj na našich zosnulých dobrodincov.
fundraising 12,5 %.

Správa a administratíva

Náklady
na projekty ACN

%
4 m
8, ,5 €
8

Použitie darov
v detailoch

12,5 %
12,8 € m

79,1 %
80.8 € m

Starostlivosť o darcov
a fundraising

15,1 %
12,2 € m

84,9 %
68,6 € m

Informovanosť, ohlasovanie
viery, zastupovanie záujmov
a práv prenasledovanej
a trpiacej cirkvi
Pastoračné projekty

Náklady na projekty ACN
80,8 € m

102,1 € m

Všetky uvedené peňažné hodnoty sú potvrdené nezávislou auditorskou spoločnosťou KPMG.

ACN (Slovensko) súhrnné výsledky:
•

762 590 € – vďaka štedrosti slovenských
dobrodincov prijalo ACN Slovensko o 280%
viac finančných prostriedkov ako v roku
2019

Aj v roku 2020 priniesli Vaše omšové
milodary veľké požehnanie na túto zem
a pomohli množstvu kňazom
v existenčnej núdzi

• 76 % zo všetkých darov bolo poskytnutých
online

•

• 4040 slovenských dobrodincov
podporilo v roku 2020 misiu ACN vo svete

•
•
•
•

• 2670 nových dobrodincov sa rozhodlo
pomôcť prostredníctvom ACN prvýkrát
• Viac ako 20 000 priaznivcov, s ktorými
pravidelne komunikujeme

16 811 svätých omší odslúžených na
vaše úmysly. Z toho:

150 Gregoriánskych sv. omší
269 Novén
488 Triduum
4326 Jednotlivých sv. omší

Pandémia a Prozreteľnosť
Rok 2020 zatienila pandémia. V celom svete sa obmedzil pohyb a kontakty.
To konkrétne postihlo aj pastoráciu a konanie verejných bohoslužieb a prinieslo so sebou aj materiálne následky. Vypadli nedeľné zbierky a ofery,
ktoré sú pre mnohé farnosti a kňazov, najmä v Afrike a Latinskej Amerike,
jediným zdrojom príjmov. Celé mesiace sa sväté omše slúžili len prostredníctvom internetu a televízie , a tak ani kontemplatívne sestry, ktoré pečú
hostie, nemali z čoho žiť. Zatvorili sa školy a tým prišli mnohé sestry o plat,
z ktorého často pomáhali aj chudobným a chorým.
Našou odpoveďou bolo navýšenie omšových milodarov pre kňazov (Zo
16,1 % na 23 % z celkovej pomoci) a existenčnej pomoci pre sestry.
Financovali sme aj ochranné oblečenie a rúška, aby boli vôbec možné
návštevy starých a chorých ľudí v nemocniciach.
Zintenzívnenie pomoci sa odzrkadlilo aj na regiónoch, kam naša podpora
smerovala. Pomoc pre Afriku, ktorá už aj predtým stála na prvom mieste,
činila 32,6 % (2019: 29,6 %), pričom tu nebolo treba zvládnuť iba pandémiu, ale aj rastúci vplyv islamistického extrémizmu. . V strednej a východnej Európe sa zreteľný nárast pomoci však vzťahoval takmer výlučne na
krízu spôsobenú koronavírusom. Väčšiu existenčnú pomoc sme poskytli
rehoľným sestrám na Ukrajine. Za zredukovaním pomoci pre Blízky
a Stredný východ stojí zastavenie výstavby domov pre kresťanov na
Ninivskej planine. Kvôli covidu proste neboli možné dodávky stavebného
materiálu.
Aj menší počet prosieb o pomoc v uplynulom roku (5727 v porovnaní
s 7154 v roku 2019) má do činenia s pandémiou. Mnohí naši projektoví
partneri predbežne pozastavili svoje plány (najmä stavebné) a v prvom
rade sa snažili zmierniť prvé následky šírenia choroby. Ich žiadosti k nám
potom prichádzali najmä v druhom polroku – spolu s veľkým nárastom
darov. Zásah Božej Prozreteľnosti sa nedal prehliadnuť!

„Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar“ (2 Kor 9, 15).

