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Všetko si robil zle. Okrem jednej veci – väčšmi si myslel na 
druhých ako na seba. A to tam hore vedia oceniť.
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CIRKEV DOMA

Budú mať Záhoráci 
blahoslaveného?

nihil obstat

KTO BOL JÁN HAVLÍK

Diecézna fáza skúmania
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okná a dvere
Rozhovor s nositeľom Nobelovej ceny A. P. Esquivelom po stretnutí s pápežom

ochraňovať

S om si istý, že Svä-
tý Otec, ktorý 
dobre pozná sv. 

Františka z Assisi, vie, 
že František, a vlastne 
celý stredovek, vnímali 
ochranu stvorenstva 
v inom zmysle, ako to 
chápeme my. František chválil Boha skr-
ze stvorenstvo. Stvorenie bolo ochraňova-
né v svojej podstate, nebesia a zem, ktoré 
rozprávajú o Božej sláve. Preto hovorím, 
že sv. František dokázal akoby extraho-
vať Božiu slávu, ktorú ukrývajú nebesia 
a zem, ale nedokážu ju sami vyjadriť ani 
dostať na svetlo.
   Ochraňovať teda znamená aj stáť po 
boku druhých s láskou, nežnosťou, po-
zornosťou... Rovnako ako Jozef ochraňo-
val Máriu, mali by aj manželia chrániť 
svoje manželky a navzájom; a chrániť 
deti. No najmä chrániť seba samých, te-
da chrániť vlastné srdce pred zlom. Vždy 
hovorím, že miliardy špinavých kvapiek 
vody nedokážu vytvoriť čistý oceán, rov-
nako ako miliardy špinavých sŕdc 
nedokážu nikdy vytvoriť ľudstvo a čisté 
stvorenie.
   Keď hovoríme o ochrane, chránení, 
ide o  pojem, ktorý nie je súčasťou dneš-
ného trendu, vzhľadom na tendenciu mr-
hať, ktorú pozorujeme u dnešného 
človeka.
   Slovo, ktoré Svätý Otec používa, môže-
me aplikovať na rozličné účely. 
Ochraňovať veci, ako sa to robilo 
v minulosti, keď sa veci dávali opravo-
vať a mohli sa nanovo používať. Pápež 
nám dáva nádherný príklad, aj keď 
malý, ale predsa, keď používa svoje to-
pánky: je to príklad, ako využívať veci 
dovtedy, kým slúžia.
   Vnímam, že František je skutočne uni-
verzálnym človekom v najplnšom slova 
zmysle, pretože je otvorený voči stvoren-
stvu, voči ľuďom, voči chudobným a po-
koju. Je univerzálny aj preto, lebo ho 
všetci akceptujú... Bol v Assisi spolu s Já-
nom Pavlom II., ktorý sa chcel stretá-
vať s predstaviteľmi rozličných 
náboženstiev. Pápež František predstavu-
je toto, predstavuje Ježiša, pretože on nie 
je ničím iným, ako znamením Ježiša 
Krista. 
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STARODÁVNE UČENIE

NOVOVEK

Vývoj sociálnej náuky Cirkvi
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OBDOBIE ENCYKLÍK

MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE
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MODERNÁ DOBA

SÚČASNOSŤ

VEC KAŽDÉHO Z NÁS
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TÉMA

PAVOL PRIKRYL 

Sociálna náuka sa dá vždy realizovať 
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Ľ. V. PRIKRYL

Ky-
suca a Kysučania

Katoptrikus vizsgálat
Katop-

trické skúmanie

Sedmikráska

ĽUBOMÍR V. PRIKRYL
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KULTÚRA

SÚČASNÁ SPIRITUALITA

DÔSTOJNOSŤ KULTÚRY

DUCHOVNÁ ZRELOSŤ 
V KULTÚRE

KULTÚRA ŽIVOTA

                ZDENO PUPÍK
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KULTÚRA

   To, že máme pravdu, nás neoprávňuje hovoriť nespisovným jazykom.
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KULTÚRA

PAVOL PRIKRYL

Zo Správy o stave používania štátneho jazyka na území SR
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KULTÚRA

KNÔT NESTAČÍ

STÁLE PRÍŤAŽLIVÁ

ODBLESK BOHA

FRANTIŠEK BABIAR

Poznámky k aktuálnemu kontextu modernej katolíckej poézie
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KULTÚRA

Čosi dánskeho je v štáte spisovateľskom

HRA SO STANOVAMI

HRA O BUDOVU

NOVÉ VEDENIE
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INFOSERVIS

Dvojtýždenník o náboženstve 
a kultúre

Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. 
v našich regiónoch

Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch

dvojtýždenník o náboženstve a kultúre
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