26

20
+

27

20 rokov priateľstva

Nahlas

20 ROKOV
NÁŠHO
PRIATEĽSTVA
Milí čitatelia,
tento Nahlas je špeciálny. Ako už viete, je to naše posledné číslo, ktorým končíme vydávanie časopisu. Zároveň si v ňom pripomíname skvelých 20 rokov, počas ktorých sme mohli byť
vašimi sprievodcami na duchovnej ceste. Okrem toho oslavujeme aj 25 rokov Spoločenstva
pri Dóme sv. Martina, ktoré Nahlas vydáva. Aj toto vydanie otvárajú trefné pohľady vedúceho spoločenstva Mária Tomášika. Na nasledujúcich stranách sme pre vás pripravili zaujímavé
citáty, ktoré odzneli v rozhovoroch pre Nahlas. V tomto vydaní nájdete na inom mieste
rozhovor s Branislavom Škripekom, ktorý Nahlas zakladal. Pridali sme aj príspevky bývalých
šéfredaktorov – Ľubice Vopičkovej (predtým Holickej) a Jaroslava Chanasa na tému ZMENA,
ktorá sa tiahne aktuálnym vydaním. Ďalší bývalý šéfredaktor, Pavol Strežo, sa vám cez Nahlas
prihovára stále a jeho článok nájdete opäť v rubrike Priama reč.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, s ktorými sme mohli spolupracovať – autorom článkov,
obzvlášť pravidelným prispievateľom (v súčasnosti sú to Pavol a Janka Strežoví, Richard
Vašečka, Rišo Štefák, Lenka Jamborová, predtým mali niekoľko rokov svoje rubriky napríklad Marián Lipovský, Rišo Čanky a ďalší), dobrovoľníkom, ktorí články prepisovali, editovali,
korigovali, autorom fotografií, prekladateľom, podporovateľom a ďalším spolupracovníkom,
bez ktorých by sme Nahlas nemohli pripravovať. Málokto vie, že za posledné roky vzniká
príloha Slovo nadnes takmer kompletne len vďaka dobrovoľníkom. Ďakujem aj otcovi Jánovi
Bucovi, nášmu cenzorovi v posledných rokoch, ktorý súhlasil, že prečíta každý článok, každé
zamyslenie v Slove nadnes, aby sme mohli vychádzať s cirkevným schválením. Spomínam
na dlhé nočné telefonáty a spokojnosť po skontrolovaní všetkých textov.
Z dôveryhodných zdrojov vieme, že mnohí z našich čitateľov začínajú čítať Nahlas odzadu
– vtipmi. Ak ste to aj vy, tak vás iste poteší veľká dávka vtipov s podtitulom „to najlepšie z Nahlasu“. A hoci už časopis nebudeme vydávať, stále vám chceme byť nablízku. Máme nádej,
že za ten čas sa z nás stali dobrí známi a tí sa vždy radi stretnú. Preto si dovolím poopraviť
oslovenie z úvodu a namiesto „milí čitatelia“ radšej napíšem „milí priatelia“.
Andrej Kmeťo
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Zmena, ktorá ma posunula
Dostala som veľmi
dobré lekcie
Už ste niekedy hrali Čierneho
Petra? Tak mne jeden ´Čierny Peter´
zostal pred rokom v ruke – v práci.
Dostala som totiž na starosť projekt, ktorý by si nikto dobrovoľne
nevybral: zložitý, neprehľadný,
zaťažený chybnými rozhodnutiami
z minulosti. Navyše celé to bolo
v nemčine (keďže robím v Rakúsku) – a na to som sa ani zďaleka
necítila.
Pán Boh skrátka prejavil zmysel
pre humor. Tak som so stiahnutým žalúdkom viedla stretnutia
v nemčine, školila Rakúšanov,
presviedčala demotivovaných kolegov. Popri tom mi dávalo zabrať
hneď niekoľko súkromných krížov.

Čo som sa naučil
o zmenách
Ak to zosumarizujem, tak zmena
v mojom živote znamenala väčšinou
posun vpred. Cez ťažkosti, obavy
a výzvy ma posúvala k osobnému
rastu.
Po rokoch života som sa tiež naučil, že je vhodné dávať pri zvažovaní
o zmene priestor aj rozumu – tzn.
skúmať zmenu aj z racionálneho
hľadiska: Čo chcem naozaj? Čo to
prinesie? Čoho sa budem musieť
vzdať? Akú nadprácu si to bude
vyžadovať? Ako to ovplyvní život
mojich blízkych? atď.
Vhodné je poradiť sa aj s niekým
skúsenejším, najmä s tým, kto
podobnú zmenu absolvoval. Taký

V pocite bezmocnosti som do všetkého
volala Boha - úplne som sa naňho
zavesila. Z jeho
slova a z eucharistie som čerpala toľko
sily a nádeje, ako asi nikdy
predtým.
Momentálne sa projekt chýli ku
koncu a ja som za tento tvrdý rok
vďačná. Napriek tomu, že nešlo všetko hladko a mnohé mohlo byť lepšie,
myslím, že som dostala veľmi dobré
lekcie; tie najdôležitejšie z nich asi
sú: Boh veľmi konkrétne odpovedá,
keď naňho úprimne voláme a žijeme
podľa neho a – v eucharistii dáva
neskutočnú posilu do života.
Ľubica Vopičková (Holická),
bývalá šéfredaktorka Nahlasu

človek vám poskytne
cenné informácie
aj bez toho, aby
ste vedeli, čo sa
opýtať.
V živote som
spravil aj pár zmien,
ktoré znamenali stagnáciu alebo dokonca krok späť, a keď si
to spätne premietam, chýbal pri nich
nestranný a racionálny nadhľad.
Niekedy však niet s kým sa poradiť,
a aj keď človek vynaloží všetko možné
úsilie, nie je o nič múdrejší. Vtedy
ostáva Duch Svätý, tak ako mnohým
veľkým mužom a ženám, ktorých dnes
uctievame ako svätých. A to prajem
všetkým vám, aj Nahlasu.
Jaroslav Chanas
bývalý šéfredaktor Nahlasu
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Naďalej v kontakte
Milí priatelia,
hoci už nebudeme s vami v spojení
prostredníctvom tlačeného časopisu,
stále máme viacero aktivít, kde sa
budeme tešiť na vzájomné kontakty.
Počas celého roka 2018 vám
spoločnosť môže robiť NÁSTENNÝ
KALENDÁR, ktorý sme vydali. Je
zostavený z textov slovenských chválových piesní a pridali sme k nemu aj
zoznam skladieb (playlist) v službe
YouTube s názvom „Kalendár 2018
Krása blízkosti“.

VIDEÁ sú spôsobom, ktorým sa
vám chceme viac prihovárať viac.
Pripravujeme spustenie živých
prenosov (tzv. livestream) z našich
modlitebných stretnutí s názvom
„Streda“ vždy v stredu večer. Budete
tak môcť sledovať chvály a prednášky naživo, nech ste kdekoľvek, kde je pripojenie na internet.
V súčasnosti prebieha testovacia
fáza. O oficiálnom spustení budeme
informovať na našej webovej stránke, na Facebooku i prostredníctvom
mailom zasielaného newslettra. Váš
duchovný rast môžu tiež podporiť
prednášky, ktoré by sme chceli
zamerať tematicky.
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sme vydali knihy List od Otca, Zlé
dievčatá z Biblie, Nepriznaná, Smerom k Bohu, Milosť je väčšia, Most,
Mama a dcéra, zápisníky Milovanej
Princeznej a magnetky. A máme
pripravené aj ďalšie zaujímavé tituly
na vydanie v roku 2018.

PREDNÁŠKY zo Stredy uverejňujeme okrem našej webstránky aj
v aplikácii Soundcloud. Pohodlne
si ich môžete vypočuť aj v mobile
počas cesty autom, vo vlaku či autobuse alebo doma.
V prípravnej fáze je aj projekt
s pracovným názvom „no shop zone“
(zóna bez nákupu) na internetovej
stránke www.ver.sk, našom partnerskom projekte. Jeho ambíciou je
prinášať blogy a zaujímavé články
na pravidelnej báze, ktoré vám spríjemnia nákup kníh a ďalšieho tovaru.
Tento internetový magazín sa bude
obsahovo čiastočne podobať Nahlasu a čiastočne prinesie nový obsah.
V súčasnosti prebiehajú prípravné
práce na celkovom vylepšení stránky
www.ver.sk, vrátane jej obohatenia
o spomenutý online magazín.
Ak máte radšej
papier, určite sa
potešíte informácii,
že pokračujeme
vo vydávaní
KNIŽNÝCH
TITULOV.
V roku 2017

Už vo februári 2018 pripravujeme
KONFERENCIU PRE PODNIKATEĽOV V NIMNICI, kde sa radi stretneme so všetkými, ktorí podnikajú.
Témou stretnutia je SPOLUPRÁCA.
O ďalších stretnutiach, podujatiach a novinkách vás informujeme
prostredníctvom infomailov, ktoré
pravidelne rozosielame do mailových schránok. Ak ich ešte nedostávate, napíšte nám na infocentrum@
martindom.sk a zaradíme vás do našich mailových kontaktov. Čerstvé
informácie o našej činnosti a o miestach, kam sa chystáme, nájdete aj
na našom webe www.martindom.sk,
ale aj na našej stránke na facebooku
www.facebook.com/
spolocenstvomartindom.

INFORMÁCIE
PRE PREDPLATITEĽOV
Milí čitatelia,
ktorí si Nahlas predplácate,
veľkej väčšine z vás končí predplatné
týmto vydaním. Sú však mnohí, ktorí
si Nahlas objednali ešte predtým,
než sme informovali o ukončení
našej činnosti. So všetkými vami,
ktorí máte zostatok na konte u nás,
sa v priebehu januára 2018 spojíme
s informáciami o vrátení zostatku.

Naše odporúčania
Sme vďační Pánovi za to, že aj keď
tlačená verzia Nahlasu končí, dnes
možno nájsť mnoho ďalších kvalitných zdrojov s podobným duchovným obsahom, aký sme sa snažili
dlhé roky prinášať my. Tu sú naše
odporúčania:
Pre tých, ktorí chcú každý deň čítať
krátke zamyslenia
odporúčame časopis Slovo medzi
nami, denné zamyslenia na www.
cestaplus.sk, reláciu Z prameňa
v pracovných dňoch na TV LUX
a zamyslenia z evanjelického
prostredia na www.evs.sk.
Pre tých, ktorí hľadajú články pre
ženy, o rodine a vzťahoch
Rozhovory, príbehy a postrehy pre
ženy nájdete v časopise Miriam,
ktorý vychádza štvrťročne.
Zaujímavé články pre manželov,
rodičov a podporu v náročných
situáciách (bezdetnosť, potrat,
rozvod, homosexualita) nájdete
na www.zastolom.sk.
Články na tému vzťahy, manželstvo,
single, identita a rozchod nájdete
na www.bezhranicna.sk.

Pre tých, ktorí chcú pravidelne čítať
kresťanské médiá
Ak máte radi papier, odporúčame
vám dvojtýždenník Slovo+.
Ak si radi prečítate články na
internete, potom zájdite na
www.cestaplus.sk.
Denne nové články nájdete v konzervatívnom denníku Postoj na
www.postoj.sk. Príbehy, videá,
články o kresťanských základoch,
učeníctve a vzťahoch si prečítate
v online magazíne Chcem viac
na www.chcemviac.com.
Pre tých, ktorí sa nechajú
inšpirovať blogmi
Fathers can hug je názov blogu
zameraného na témy otcovstvo,
manželstvo, identita a rodina. Viac
objavíte na www.fatherscanhug.
wordpress.com. O tom, čo aktuálne
prežívajú a o odpovediach na Božie
podnety píšu Ivona Roncová
na iwonblog.wordpress.com,
Janka Guričanová na
www.izaias55.wordpress.com
a Františka Čačková na
www.mojakomunita.sk. Blog
na www.stepwithfashion.com

je denníkom Barbory Hulinovej,
ktorá prezentuje okrem oblečenia aj
„módu srdca“.
Pre tých, ktorí hľadajú novinky
v knihách, hudbe a kultúre
odporúčame blog
kopaveci.wordpress.com. Informácie o nových knižných tituloch vám
môžu prísť mailom, ak sa zapíšete
do infomailu Ver.sk.
Pre tých, ktorí obsah najradšej
pozerajú
je určená relácia Godzone Magazín
alebo kanál Godzone TV, kanál
Martina Ondruša na YouTube
a relácie v TV LUX. V archíve
na www.tvlux.sk nájdete napríklad
relácie Chvály, Svedectvo, Duchovná
poradňa alebo reláciu pre manželov
Na ceste v rodine.
Pre tých, ktorým je najbližší mobil
Odporúčame aplikácie KIOBK
z dielne Godzone, YouVersion
s biblickými textami a plánmi čítania
Božieho slova podľa tém alebo
Soundcloud, kde nájdete chvály
a prednášky v konte Martindom.

Ďakujeme vám, naši čitatelia, priatelia, za vašu priazeň a tešíme sa na stretnutia s vami
na akciách spoločenstva a v ďalších našich projektoch!
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