
Pri príležitosti vyvrcholenia 25-ho roku života eRka – udeľujeme toto ocenenie 
všetkým, ktorí svojim príkladom pritiahli ďalších, ktorí svojim životom oslovili 
a priniesli svojim svedectvom radostnej cesty z viery viac Dobra do 
každodenného kráčania s Bohom a k Bohu.  

 Čo je vyjadrené na ocenení? 

Hore v strede je logo, ktoré sme vytvorili ku 25. výročiu a heslo, ktoré je pre 
nás výzvou do budúcnosti – V spoloČNOSTI žijeme ČNOSTI. Osobitne sme 

znázornili tie, ktorým sme sa venovali cez projekt Rozhýbme svet dobrom.  

Vľavo hore sú v tvare šipky tri čnosti – ak máme úctu, tak sa nám ľahšie žije vernosť a vďačnosť. Sú to čnosti, ktoré 
siahajú ďaleko dopredu, do budúcnosti, budúcnosť budujú, prehlbujú sa vďaka nim vzťahy a sú trvácejšie... 

Vpravo hore sú štyri hlavné – kardinálne čnosti – spravodlivosť a statočnosť (alebo inak nazývaná aj odvaha), ktoré 
sa vždy musia veľmi opierať o múdrosť, ktorá je v centre a je spájajúcim prvkom všetkých čností. Miernosť je 
vyjadrená formou váh - lebo život čností je aktívny a stále sa treba snažiť udržiavať rovnováhu. V centre, spájajúcim 
prvkom je múdrosť.  

Vľavo dole žiaria svojimi lúčmi tri čnosti -  ak máme v srdci radosť a čistotu (aj čisté oči aj čisté ústa o ktorých sme si 
hovorili), tak potom nám z nášho srdca vyžaruje štedrosť – tieto čnosti sú ako svetielka - žiariace, zohrievajú vzťahy 
a roztápajú ľady... 

Vpravo dole je päť čností, ktoré sú veľmi praktické pre dobré vzťahy – základ oboch postavičiek tvorí ohľaduplnosť, 
potom je tam srdečnosť a všímavosť, ktoré spája vytrvalosť, či ideme „smerom dole či hore“.  Ak sa toto všetko 
snažíme rozvíjať, môžeme vytvárať pevné ozajstné priateľstvo.  
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