
Koho oceňovať? Pospomínajme si na všetkých z blízkej či vzdialenej minulosti, 

iste sa potešia -  

Pri príležitosti vyvrcholenia 25-ho roku života eRka – teraz počas leta až do septembra – si môžeme  

aj s pomocou nášho eRkostromu pripomenúť a spísať všetkých tých, ktorých príklad priťahoval 

ďalších, ktorí svojim životom oslovili a priniesli svojim svedectvom radostnej cesty z viery viac Dobra 

do každodenného kráčania s Bohom a k Bohu. Potom im môžeme odovzdať alebo zaslať ocenenie 

EXEMPLA TRAHUNT a môžeme priložiť každému ocenenému aj eRkostrom s popisom. (na stredisku 

máme ešte dosť kusov, radi vám pošleme) 

 

Vytlačte si  na A4 diplomy z pdf, sú spolu po dvoch A5, potom na druhú stranu si vytlačte popis 
z wordoveho suboru „ocenenie-cnosti-zadna strana.doc“ 
Keby ste náhodou chceli využiť ocenenie vo väčšom formate A4 – aj ten je k dispozícii a zadnú stranu 
si upravte podľa potreby vo wordovom súbore. 
 
 

Vysvetlenie k oceneniu -  

V dnešnej spoločnosti sa stávajú stále aktuálnejšími slová, ktoré často citujeme na našich kurzoch:  
„Dnešná doba potrebuje viac svedkov ako učiteľov, a učiteľov len vtedy, ak sú aj svedkami.“  
A my eRkári, sa ich snažíme napĺňať. 
 
Latinské príslovie, ktorého sme si vzali názov nášho ocenenia celé znie: 
VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT – v preklade: Slová hýbu, príklady priťahujú 
 

My sme sa cez dvojročný projekt Rozhýbme svet dobrom snažili 

spoznávať a žiť viaceré čnosti. Uvedomujeme si, že o veciach 

života sa ľahšie rozpráva ako sa to žije – uvádza do praxe.  Celá 

naša eRkárska cesta je najmä cestou snahy o svedectvo – nie len 

hovoriť, ale aj žiť. Za 25 rokov života eRka mnohí ľudia – eRkári -

žili to, v čo uverili a tak sa stali príkladom pre ďalších, čo prišli za 

nimi... a tí sa zasa stali príkladom pre tých ďalších....  

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 vidíme na ocenení? 

Hore v strede je logo, ktoré sme vytvorili ku 25. výročiu a heslo, ktoré je výzvou do budúcnosti – 

V spoloČNOSTI žijeme ČNOSTI. 

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.  

 

 

 

 


