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VÝSTAVA

V znamení

TEXT ZDENO PUPÍK,
FOTO JOZEF ŠELINGA

NAD ĽUDSKÝMI A VTÁČÍMI BOŽIE CESTY VEDÚ

POKOJA A PRAVDY

Pri hľadaní motta pre aktuálny ročník Týždňa kresťanskej kultúry (TKK) sme
siahli po biblickej knihe Ester. Kniha prináša príbeh veľkého ohrozenia židovského národa v čase babylonskej nadvlády, ale predovšetkým popisuje Boží zásah
do deja tým, že riadi beh udalostí a privádza všetko k pozitívnemu výsledku. Ale
súčasne so svojim mimoriadnym zákrokom vyžaduje aj odvážnu a účinnú spoluprácu ľudí.
Pokračov. na str. 2

V stredu 4. októbra v priestoroch OC
Mirage v Žiline otvoríme o 16.00 fotografickú výstavu „Nad ľudskými
a vtáčími Božie cesty vedú“. Jej autorom je kňaz a fotograf Jozef Šelinga
(1958). „Ide o fotografie zamerané na
živú, divokú prírodu. Nezobrazujú
zver alebo vtáctvo žijúce o zajatí. Obsahovo prevažuje téma vtáctva“, hovorí na margo výstavy Šelinga. Ak budeme pozerať na vystavené fotografie,
môžu sa nám javiť ako trošku iné,
než obyčajne vidíme na výstavách.
A to niečo iné je ukryté v duchovnom
posolstve, na ktoré odkazujú. Aktívne fotografuje približne 15 rokov a to
prevažne na Slovensku, ale v zbier-

Dušan Václav, riaditeľ TKK

ROZHOVOR
FOTO ECAVZA.SK

MARIÁN
KAŇUCH:
„TEŠÍM SA
NA TKK“
Marián Kaňuch (39) spolu s manželkou
Oľgou pôsobia od roku 2008 v žilinskom
cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania ako zboroví farári. Popri iných povinnostiach venuje
energiu aj ekumenickým podujatiam
vrátane Týždňa kresťanskej kultúry.
Prečo ste prijali pozvanie
spolupracovať na TKK?

Podujatie je spoločnou iniciatívou
kresťanských cirkví v Žiline s evanjelizačným rozmerom. Zároveň je vzácnym priestorom na vzájomné ekumenické spoznávanie, budovanie vzťahov,
prekonávanie rozdielov a spoločnú
službu v našom vzácnom meste.
Čo očakávate od TKK 2017?
Tohtoročný program bude naozaj zaujímavý. Obzvlášť sa teším na diskusie,
či spomienku na významné osobnosti
odpočívajúce na žilinskom cintoríne.
Viem, že koncert HOPE Gospels Singers
bude určite výborným zážitkom.

Etapy lásky.

ke má zábery aj zo zahraničia napr.
z Francúzska, Maurícia, Maďarska...
Ak by ste hľadali jeho výstavy, našli
by ste ich najmä vo Francúzsku a na
Slovensku. V roku 2013 získal cenu
Fotograf roka v rámci najväčšieho
klubu fotografov prírody Slovenska,
ktorú udeľuje Slovenská asociácia
fotografov prírody (SAFP). Výstavu
si bude možné pozrieť na prvom poschodí v OC Mirage do 11. októbra.
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pokračovanie zo str. 1

POZVÁNKY

TEXT DUŠAN VÁCLAV

KVALITNÁ
GOSPELOVÁ HUDBA
V EVANJELICKOM
KOSTOLE

V znamení
POKOJA A PRAVDY
Aj my môžeme mať niekedy pocit ohrozenia – našej kultúry, spôsobu života, životného prostredia... Sme zavalení hrozbami,
negatívnymi a šokujúcimi správami. Namiesto rezignácie však podľa vzoru Biblie
môžeme priniesť kreativitu, úsilie, spoluprácu, vzájomný rešpekt a v konečnom
dôsledku pokoj a pravdu. Vyžaduje si to
však odvahu opustiť svoje pohodlie a istoty a ponúknuť seba ako nástroj všemohúcemu Bohu k premieňaniu našej kultúry.
Bežne kultúru chápeme ako umenie – literárne, výtvarné, hudobné... Organizátori ôsmeho ročníka Týždňa kresťanskej
kultúry ju chcú chápať širšie – ako všetku tvorivú činnosť človeka, ktorá svedčí
o jeho výnimočnej dôstojnosti spomedzi
ostatného stvorenstva. Preto pravidelnou
súčasťou TKK je šport, umenie, charita,
história, prednášky či diskusie.
V meste Žilina je etablovaných niekoľko
registrovaných cirkví a cirkevných spoločenstiev, pri ktorých sa vzájomná úcta
a spolupráca realizuje predovšetkým participáciou na spoločných projektoch. Preto
je TKK už od svojho vzniku ekumenickým
podujatím.
Pozývame vás načerpať, duchovne a intelektuálne sa obohatiť, aby sme boli
ochotnejší v Božích rukách prispievať
k napĺňaniu jeho plánov. A to všetko
v znamení pokoja a pravdy.

DUŠAN VÁCLAV,
RIADITEĽ FESTIVALU TÝŽDEŇ KRESŤANSKEJ
KULTÚRY
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TEXT DUŠAN VÁCLAV,
FOTO ARCHÍV KRAJČOVCOV

VERNISÁŽ VÝSTAVY
„CESTA“
V utorok 3. októbra o 17.00 sa milovníci umenia môžu v priestoroch
Diecézneho centra v Žiline stretnúť
s tvorbou manželov Krajčovcov na
vernisáži výstavy s názvom „Cesta“.
Ing. arch. Mária Krajčová pochádza z Púchova (rod. Přerovská)
a Ing. arch. Peter Krajč z Popradu. Od
r. 1988 pôsobia v Žiline a manželmi
sú od r. 1990. Obaja sú absolventmi
Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
Mária dlhoročne pracuje v oblasti
územného plánovania. Drotárstvo
je jej hobby. Je spoluautorkou prvej
slovenskej metodickej príručky práce s drôtom Drôtovanie s džarkom
Markom, jej tvorbu mali možnosť
obdivovať návštevníci na viacerých
autorských a mnohých skupinových výstavách nielen na Slovensku, ale aj v Európe.
Peter má svoj ateliér, pracuje v oblasti architektúry a územného plánovania. Vo voľnom čase sa venuje
výtvarnej tvorbe (maľba, sochy),
vystavoval ako študent v Bratislave
a Košiciach.
Keďže ide o ich prvú spoločnú výstavu, spýtali sme sa, čo ich ako autorov spája, na čo nám s humorom
odpovedali: „Miesto tvorby - naša
obývačka.“ Inšpiráciu nachádzajú predovšetkým v prírode či na
chalupe. Dokážu budúce dielo vidieť v kuse dreva či v kamienku na
zemi. Výstava potrvá v Diecéznom
centre až do konca októbra.

The Hope Gospel Singers and Band
je hudobným zoskupením pod vedením zbormajsterky Ivety Weis Viskupovej. Špecializuje sa na interpretáciu gospelovej hudby a vokálnych
džezových úprav. Svoj vznik datujú
od roku 1999. Vystriedalo sa v ňom
niekoľko generácii spevákov a inštrumentalistov, ktorí sa podpísali
pod desiatky koncertov a zanechali
nezameniteľný zvuk i pocit! Súčasných 16 spevákov sprevádza kvarteto: Ľubo Šramo, Vilo Šandor, Adam
Hudec a Stano Počaji. The Hope
Gospel Singers and Band spolupracoval s radom ďalších renomovaných umelcov: s Vašom Patejdlom,
Petrom Lipom, Sisou Sklovskou, Katarínou Hasprovou, Máriou Čírovou
a inými. Ich koncert sa uskutoční
1. októbra o 17.30 v Evanjelickom
kostole v Žiline.
TEXT DUŠAN VÁCLAV

(NE)ZNÁME OSOBNOSTI
ŽILINY
Na cintorínoch sa zvyčajne zastavíme, aby sme si uctili pamiatku
našich rodinných príslušníkov.
Máme však aj iných predkov –
predkov vo viere. Žilina má bohatú
minulosť a pôsobilo tu množstvo
výnimočných ľudí. Ich hroby nájdeme na tzv. Starom cintoríne
v centre mesta. Pozývame na sprevádzanú púť 2. októbra o 16.30 po
hroboch významných osobností
spomedzi katolíkov i evanjelikov.
Po nej sa účastníci budú môcť zahriať pri čaji v priestoroch Evanjelického kostola.

CHARITA
TEXT ZDENO PUPÍK,
FOTO MIROSLAV LEITNER

TEXT A FOTO DUŠAN VÁCLAV

VEREJNÉ ČÍTANIE BIBLIE CHARITA DÁVA
KULTÚRE HUMANITU

V kontexte mnohých snáh vytesniť kríž a iné kresťanské symboly
z verejného priestoru vyznie verejné čítanie Biblie možno trochu provokatívne. V kostoloch a modlitebniach znie Božie slovo bežne, ale na
námestí v centre mesta? A predsa
zástupcovia kresťanských cirkví
združených v EKUZE sa jednomyseľne postavili za pokračovanie tejto tradičnej súčasti TKK. V stredu
4. októbra na Katedrálnom námestí
od 15.00-16.00 budeme čítať knihu
Ester.

Týždeň kresťanskej kultúry
sa nemôže zaobísť bez charitatívneho podujatia. Ako už po
niekoľkýkrát bude Diecézna
charita prezentovať svoju činnosť, služby a projekty. V stredu
4. októbra na Mariánskom námestí v Žiline v dvoch stánkoch
od 10.00-17.00. Prípadný výťažok
z akcie poputuje pre prácu s núdznymi. V ostatnom období sa asi najviac sústreďujú na
potravinovú pomoc, prácu s rodinami, bezdomovcami, nevládnymi a na prácu s dobrovoľníkmi. Charita je vždy blízko pri človeku.

AKCENTY

TEXT ZDENO PUPÍK,
FOTO ARCHÍV

PREZENTÁCIA
KNIHY JÁNA
MICHALIČKU
Ján Michalička (1919-1997)
prežil v Žiline 44 požehnaných kňazských rokov.
Mnohí Žilinčania si naňho
ešte stále pamätajú. Bol
veľkým ctiteľom sv. Terézie
z Lisieux (1873-1897) a veľmi
túžil, aby bola vyhlásená
za učiteľku Cirkvi. Zomrel
2. septembra 1997 a v týchto dňoch si pripomíname
20 rokov od jeho smrti.
Mons. Ladislav stromček
o ňom povedal: „Bol známy svojím vzdelaním a širokým rozhľadom. Vedel
sa fundovane a zásadne
vyjadriť prakticky ku každej téme, ktorá prišla na
pretras – a to s jeho typickou skromnosťou. Jeho
homílie a príhovory boli
kvalitné pre hlboký pohľad
do príčin a súvislostí, ktoré
život obsahuje.“ To bol

jedným z dôvodov, kvôli
ktorému sa Inštitút Communio rozhodol vydať jeho
homílie. Aj keď od ich napísania uplynuli azda aj tri či
štyri desaťročia, nestratili
nič na aktuálnosti.
Mons. Michalička veľa a rád
spovedal, preto sa Inštitút
Communio rozhodol pripraviť prezentáciu jeho
knihy kázní Nolite timere
(Nebojte sa) na prvý piatok
5. 10. 2017 o 16.30 do priestorov Diecézneho centra,
kde sa budú čítať niektoré
jeho homílie (možno si viacerí z vás na ne spomenú).
Kniha bude k dispozícii na
mieste prezentácie.

TEXT ZDENO PUPÍK,
FOTO DUŠAN VÁCLAV

PRÍBEH ŠLOMO
BREZNITZA
A SESTRY AGÁTY
MATÚŠKOVEJ
Utrpenie ľudí počas druhej svetovej vojny neobišlo

ani Žilinu. Najviac však
postihlo židovské obyvateľstvo, ktoré bolo vyvážané v transportoch do nacis tických vyhladzovacích
táborov.
V tomto ťažkom období sa
však našli aj mnohí, ktorí
sa snažili pomôcť. V Žiline
v tom čase pôsobili rehoľné sestry Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky).
V ich správe bol aj Rímskokatolícky biskupský sirotinec v jezuitskom kláštore
(v súčasnosti tu pôsobia
bratia kapucíni). Rodičia
sem umiestnili svoje deti,
aby ich uchránili pred
istou smrťou. A rehoľné
sestry sa o ne starali najlepšie, ako vedeli. Takto
zachránili okrem iných aj
Šloma (Juraja) Breznitza.
Šlomo Breznitz bol veľmi
nadaný, po vojne vyštudoval v Izraeli a stal sa
z neho svetom uznávaný
psychológ. Pôsobil aj ako
profesor a rektor na univerzite v Haife, ako hosťujúci profesor na univerzitách v Stanforde, Berkeley,
pôsobil aj v National Institute of Mental Health
vo Washingtone a iných

miestach. Bol prvým poslancom slovenského pôvodu, ktorý bol zvolený
do izraelského parlamentu (Knessetu). Z politiky
odišiel v roku 2007. Jeho
posledná odborná kniha
z oblasti psychológie vyšla
v roku 2012.
Príbeh jeho záchrany nám
príde vyrozprávať cirkevný historik a pomocný
biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko
vo štvrtok 5. októbra do
priestorov Novej synagógy
v Žiline o 17.30.

TEXT DUŠAN VÁCLAV

EPILÓGOVÁ
DISKUSIA
O REFORMÁCII
Nadácia POLIS poskytne
svoje priestory 10. októbra o 17.00 na diskusiu,
ktorou si pripomenieme
500. výročie reformácie.
31. októbra 1517 uverejnil
Martin Luther vo Wittenbergu 95 téz, čo sa považuje za vznik reformačného
hnutia.
Hosťami diskusie budú
osobnosti z radov evanjelikov i katolíkov.
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