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Sloboda, rovnosť, tolerancia

PAVOL PRIKRYL

Milí čitatelia,
prichádza k vám ďalšie 
číslo časopisu Vox, teraz 
aj s prílohou. Keďže v 
čase letných prázdnin 
bude vychádzať časopis 
len na začiatku a na 
konci prázdnin, vždy vyjde 
aj s prílohou. Podobne 
plánujeme pripraviť aj 
vianočné číslo. Veríme, že 
prílohy sa stretnú u vás s 
pozitívnym ohlasom.
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CIRKEV DOMA

Slovenská Mária Goretti

PROCES BLAHOREČENIA

Skúmanie na kongregácii
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LOGIKA CITU

PROJEKT BOŽEJ CIRKVI

CIRKEV VO SVETE 3

STAŤ SA VNÍMAVÝMI 
VOČI DUCHU

Ako komunikuje 
pápež František?



Budú vás prenasledovať

4TÉMA
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ŽILI MEDZI NAMI
TÉMA 5
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V mene tolerancie
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TÉMA

Za rozhovor ďakuje PAVOL PRIKRYL 
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KULTÚRA 7

Vezmi svoj kríž...
Evanjeliové frazémy
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KULTÚRA

Poéziu a prednes 
treba pestovať
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KULTÚRA

PAVOL PRIKRYL
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Hľadanie 
pravdy krásy
a krásy o pravde



KULTÚRA

Ján Pavol II. ako básnik

Ďaleké brehy ticha začínajú sa hneď za 
prahom.

Ponad ne nepreletíš ako vtáci.
Lež musíš zastať, hľadieť do hĺbok a vtom
už neodvrátiť dušu, do dna stačiť.

Načúvaj, ako rytmicky a svojsky zunia kladivá,
ten buchot meriam vnútrom ľudí, ako ich tá 

sila sáče –
elektrický prúd vŕta kameň, rieka skália ožíva 
–
a vo mne pevnie myšlienka deň po dni,
že iba v ľudskom vnútri bedlí celá veľkosť 

práce.

Neboj sa. Ľudské činy chcú ísť cestou širokou,
nie v tesných brehoch, by sa ich prúd cez 

prekážky hadil.
Neboj sa. Ľudské činy stoja na Tom od vekov,
na Koho hľadíš skrze rovnomerný buchot 

kladív.

(Citované verše sú z knihy Karol Wojtyła, 
Brehy duše, 1990, preklad Vlastimil Kovalčík)

PAVOL PRIKRYL
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Tajomná krása večnosti ťa zviera!

Nateraz ešte ustupuješ pred Kýmsi, Kto ide 
stamodtiaľ,

za sebou do izbičky ticho zavrúc dvere,
prichádza. On sa mierom stal –
tá tíš ťa triafa, do hĺbky sa derie.

Do seba vtedy nazri. Tento Priateľ
je jedna iskrička – i celé Svetlo.
A vtom keď prijímaš tú iskru, bezmála
neporozumieš, čo ťa stretlo,
nevnímaš, aká ťa až Láska objala.



Bl. Lev IX.

Dvojtýždenník o náboženstve 
a kultúre

dvojtýždenník o náboženstve a kultúre




