Listy z Kaplnky
(november 2021)

V novembrových Listoch z Kaplnky nájdete príspevok o nedávnych duchovných
cvičeniach a o detskom Zvončeku, trošku peknej poézie a "správu" o Barake, leto
nám pripomenie zopár biblických veršov a ešte sa zľahka zoznámime s bratom
Vavrincom.

OBRÁZOK NAMIESTO ÚVODU
Celú jeseň v jednom pohári odfotografovala Jana Camara.
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KAPLNKA
Pred niekoľkými dňami som sa vrátila z duchovných cvičení vo Vranove pri Brne.
Daniel Pastirčák nás od piatku do utorka previedol jednotlivými súčasťami
Kaplnky, tak ako bola vymyslená, ale zatiaľ nevybudovaná... Stavba – priestor,
v ktorom by sa spoločenstvo stretávalo – architektonicky tvorivo vymyslené, by
určite prispelo k pocitom spolupatričnosti, duchovnému stíšeniu, podporilo by
našu snahu meditovať a zblížiť sa s Bohom. Ale Kaplnka ako symbol či idea, ako
niečo, čo si môžem „nosiť“ všade so sebou, má pre mňa hlbší zmysel. Takáto
kaplnka bola s nami vo Vranove. S Nádvorím hľadajúcich, Sálou zjavenia,
Svätyňou vtelenia. Každá z týchto častí Kaplnky bola naplnená Danielovým
rozprávaním, ktoré nám približovalo nielen biblické texty a duchovno, ale aj
spomienku na priateľa Juraja Kušnierika.
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Vranovské opátstvo, v ktorom sme bývali, je z každej strany obklopené lesmi –
v čase medzi stretnutiami sme mali možnosť v nich pobudnúť, prechádzať sa,
rozmýšľať. Nedá mi, aby som nezacitovala z Danielovho textu: Sedieť v lese,
zabudnúť na seba, byť iba okom naplneným majestátom lesa, uchvátený silou
jestvovania... radovať sa, vstupovať do modliacej sa pozornosti, vystúpiť zo
svojho stredu tak, aby Boh mohol vojsť... Prečo tento citát? Zdá sa mi, že práve
táto veta vystihuje môj zážitok – na lesnej čistinke, ktorá pravdepodobne slúžila
ako futbalové ihrisko a bola obklopená lipami, javormi a smrekovcom opadavým.
Svietilo slnko, bolo ticho prerušované iba padajúcim lístím a ja som si spomenula
na svojho otca. Rozprával mi o svojich školských časoch, o spolužiakovi, ktorý
bol mimoriadne nadaný a o jeho eseji na tému jeseň. Okrem iného v nej použil
slovné spojenie „a lístie padá a padá“. Uvedomila som si, že to sú tie malé
príbehy v nás, ktoré s nami celoživotne putujú všade tam, kam ideme. Potom sa
udialo niečo, o čo sa už dlho usilujem – naozaj som zabudla nielen na seba, ale na
všetko... v podstate to ani neviem opísať. Takto nejako by mohlo podľa mňa
vyzerať „vystúpenie zo svojho stredu“.
Dnes, keď sa znovembrieva, sediac za počítačom, sa v myšlienkach vraciam do
leta. V auguste som bola každý deň pri kaplnke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
studničky na levočskej Mariánskej hore. Bolo to v auguste počas duchovných
cvičení. Vo svojom poznámkovom zošite (nosím si na duchovné cvičenia vždy
ten istý) som si našla pár poznámok:
... A už som zase pri studničke. Vyviera pod ochranou mojej obľúbenej kaplnky.
Žblnkoce rovnako ako vlani, predvlani a tiež ďalšie roky pred tým... Studničková
istota, istota žblnkotania, jedna z vecí, ktoré sa rokmi nemenia. Je to liek na
vyčerpanú, ale aj ubolenú dušu. Dušu, ktorá nenachádza pokoj, pretože stále
hľadá niečo, čo ešte nevidela, nezažila. Hľadá miesto, kde by bola spokojná
a šťastná. Tu, pri žblnkotajúcej studničke, sa všetko zlepšuje. Aj bolesť hlavy,
ktorá človeka prebudí pred piatou ráno, aj nepokoj a napätie, aj pocit, že všetko
je akési nanič. Ako by studnička zareagovala na otázku, čo všetko prežila, čo si
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vypočula od ľudí, ktorí tu sedeli a diskutovali alebo len rozmýšľali, mali sa radi
či naopak, nenachádzali na sebe navzájom nič dobré.
Uvedomila som si, že zurčanie studničky chránenej kaplnkou je vlastne stereo –
zurčí pri prameni pod kaplnkou a aj nižšie, tam, kde vyteká a ľudia si ju naberajú
do fliaš. Možno tu kdesi tkvie jej liečivá sila...
Danielovo posolstvo vo Vranove, jeho sprevádzanie Nádvorím hľadajúcich,
Sálou zjavenia, Svätyňou vtelenia bolo veľmi inšpirujúce. Všetko, čo som si
vypočula a o čom som premýšľala, som si sama pre seba zhrnula do výroku, ktorý
Daniel spomenul, keď hovoril o Bohu ako o otcovi, nie sudcovi, ako „o Kristovi
vo mne“: Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Autorom
výroku je Athanásius. Citované slová mi dávajú hlboký zmysel. Spájajú sa mi
s láskou, pravdou, úctou, s nabádaním – odpúšťaj a bude ti odpustené, nesúď
a nebudeš súdený, dávaj a bude ti dané...
A ešte jeden pre mňa dôležitý obsah – význam sebapoznania, ktoré nám môže
pomôcť k milosti a odpusteniu.
Darina Gogolová
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NAPÍSAŤ PÁR SLOV...
... o Zvončeku. Tak znela Jankina prosba a musím sa priznať, že ma veľmi
potešila. Vždy som rada písala, slohy som milovala, ale tuším, že sloh bolo aj to
posledné, čo som napísala. Jediné, ,čo ma trochu vydesilo bolo slovné spojenie
„pár slov...“ Ak by sa stručnosť považovala za cnosť, nuž to by som mala veľký
problém. A možno stručnosť cnosťou naozaj je a ja mám veľký problém, a ani
o tom neviem. Takže späť ku Zvončeku.
Zvonček tím, ako sa radi nazývame, je skupinka ôsmych ľudí rôzneho veku,
pováh, povolaní, rodinných konštelácií. Spoločné máme okrem iného to, že nám
záleží na spoločenstve Kaplnka a na deťoch, ktoré v ňom vyrastajú. Ako jeden
z najčerstvejších prírastkov Zvonček tímu musím obdivovať energiu a nasadenie
dlhoročných zvončekárov. A teda Zvonček je program pre deti počas
bohoslužieb, tým som možno mala začať.
Hoci Zvonček ako taký funguje už dlho, počas pandémie sa vynorila otázka: „Čo
teraz?“ A aj otázka: „Ako ďalej?“ Aj množstvo iných otázok, ale tieto boli asi
najzásadnejšie. A tak sme sa veru museli nastaviť na online, rovnako ako aj celý
zvyšok sveta. Začala sa séria mnohých podvečerných stretnutí, na ktorých sme
lúskali ako na to.
Keď si na to spomínam teraz, boli to pekné chvíle. Bolo z nás cítiť únavu po celom
dni, ale viac bolo cítiť odhodlanie a túžbu umožniť deťom, aby mohli tieto
nedeľné chvíle zdieľať spoločne aj naďalej. Navzájom sme sa snažili jeden
druhého povzbudiť, oceniť jeho nápad, myšlienku.
Keďže si uvedomujeme, aká ťažká aj zodpovedná je úloha diskutovať s deťmi
o písme bez toho, aby sme im podsúvali hotové odpovede, hľadali sme svoj
vlastný spôsob. Podarilo sa.
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Prvý online Zvonček sme mali krátko pred Vianocami a za seba musím povedať,
že môj advent bol tento rok bohatší a o niečo plnší než tie predchádzajúce.
A pokračujeme. Po viacerých „onlinoch“ sa vídame opäť naživo a snažíme sa
s deťmi objavovať tajomstvá Tajomstva, tajomstvá viery, Biblie, života. Hráme
sa, tvoríme, čítame, rozprávame sa. Kladieme si otázky. Kladieme si častokrát
neľahké otázky a mnoho z nich ostáva aj nezodpovedaných. A myslíme si, že je
to tak dobre.
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Zazie Norovská

STRETLI SA

TICHO

stretli sa na lávke

Ticho

uzučkej lavičke

objalo ma

spredu dozadu

zohrialo

ci zľava doprava

podvihlo

stretli sa na lávke

pohladilo

bez možnosti zastať

Ešte ho nepoznám

chýbal im priestor

len sa ma dotklo

chýbal im čas

zľahka

stretnúť sa

privialo mi úsmev

zmeniť smer

a čosi

dohodnúť sa

hlboko vo vnútri

či pôjdu ďalej

čo neviem nazvať

spredu dozadu

prenieslo miesto

či zľava doprava

môjho ťažiska

spolu

hlbšie
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hlbšie do ticha
Ešte ho nepoznám
len sa ma dotklo.

Alica Rosová

BARAKA
Aj tohto roku sa spustil projekt Bilgymácka rezidenčná komunita. BRK, alebo
teda Baraka, je iniciatíva občianskeho združenia D3 a Bilingválneho gymnázia C.
S. Lewisa, ktorá v sebe nesie nápad, že počas jedného školského roku spolu
bývajú ľudia, ktorí majú za cieľ učiť sa zámerne budovať otvorené vzťahy a
vytvárať tak komunitu.
Bilingválne gymnázium dlhodobo
pracuje s predstavou, že je dôležité
okrem dôkladného akademického
štúdia venovať pozornosť aj tomu,
akým

človekom

sme

a

akým

človekom sa stávame. Jednou z
platforiem,

kde

sa

tematika

charakteru otvára v praxi, je práve
Baraka.
Veríme totiž, že charakter nevzniká pri debatovaní o etických dilemách, ale keď
sa človek ponorí do šedivej každodennosti a do poctivých vzťahov s druhými
ľuďmi. Múdry človek hovorí, že charakter sa ukazuje a tvorí „v hlade a špinavom
riade”. To, ako pristupujeme a reagujeme na obyčajné výzvy bežného dňa, je
veľkou výzvou, s ktorou sa všetci stretávame. Učíme sa tak spoznávať a pracovať
so sebou samým, napríklad v situáciách hladu, alebo v iných momentoch
diskomfortu, únavy, stresu či podráždenosti, alebo práve naopak, keď sa cítim
dobre najedený, uvoľnený, oddýchnutý. Komunita a spoluzodpovodenosť za
komunitu kladie pred človeka tieto momenty ako výzvu. Tieto udalosti jednak
spolu zažívame a následne reflektujeme v osobných či koučingových
rozhovoroch alebo pri spoločných stretnutiach.
Do toho Baraka ponúka možnosť budovania vzťahov, ktoré vo svojich témach a
otázkach neostávajú na povrchu. Učíme sa jeden druhému načúvať a porozumieť.
Otvárame sa tomu prostredníctvom rozhovorov o kontexte, z ktorého vychádza,
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o témach, ktoré sú pre nás dôležité, či o bolestiach, ktoré si človek so sebou nesie.
Prípadne tomu dávame priestor v diskusiách o vzťahoch a v prostredí, v ktorom
sa nachádza človek teraz, v danej chvíli. Je to tak prostredie vzťahovej
intencionality a reflektovanej skúsenosti s komunitou.
Slovo Baraka, okrem toho, že vychádza zo skratky BRK, znamená aj v
niekoľkých jazykoch termín požehnanie. Tento projekt tak má ambíciu byť
požehnaním, nositeľom dobra a blaha. V prvom rade práve cez vzťahy a cez
záväzok spoločného bývania chce byť požehnaním pre samotných účastníkov
projektu.
Avšak Barakáči sú zapojení do stáží,
ktorými rozvíjajú prostredie bilgymu
a blízkeho okolia. Nasledujúci rok
budú

pomáhať

pri

vytváraní

školského podcastu, venovať sa
spolužiakom, ktorí premýšľajú nad
výberom svojho budúceho štúdia,
pomáhať s

doučovaním detí v

marginalizovanej rómskej komunite
či rozvíjať študentské iniciatívy na
škole cez Školskú radu.
Baraka je neštandardný zážitok, ktorý

rozhovoroch,

môže priniesť zrkadlo a obohatenie

vzácne. Sú to momenty, ktoré ma, na

pre tých, ktorí sa toho zúčastňujú.

moje

Verím, že sme stále ešte len na

energiou. Keď totiž vidím odvahu k

začiatku, ale myslím, že už sme zažili

zraniteľnosti, tak ma to napĺňa

spolu

nádejou, že otvorenosť voči tomu

zopár

veľmi

pekných

momentov spočinutia v prítomnom

sú pre mňa veľmi

počudovanie,

dobíjajú

druhému môže stále mať zmysel.

okamihu. Keď ťaháme spolu dlho do
noci

pri

dôležitých

osobných

Pavol Jurčo
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že učí zlému
že všetko ničí
že naučí iba jedinému
ako prežiť
cez inštinkty
iba inštinkty
ostatné ničí
všetko ostatné
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UTEČENEC
zvuk nahrávky
hlas starého muža
vraj má čosi nad tridsať
zadŕha opravuje sa
nespokojný s tým čo hovorí
ako hovorí
spomína na čo nechce spomínať
o vojne
hlas váhavý zlomený
počuješ z neho že sa díva inam
čo povedať o vojne

čo nepovedal
znie rovnako silno
či zabil? videl zabíjanie?
či nezachránil suseda
s ktorým roky sedel pri pohári?
či v jednej chvíli
bol by ochotný obetovať milovanú
osobu?
či to spravil?
či si vydobyl bezpečnejšie miesto
v lepšie chránenom bunkri?
zo strachu?
či mučil?
slúžil mučiteľom?
zo strachu?
v hlase znie bolesť sklamanie
predstava o svete i o sebe
rozkmásaná na kusy
idey ktorým veril
ale nie za tu cenu
straty človeka

Alica Rosová

Jar-LETO-jeseň-zima v biblických veršoch

Potom Noach postavil oltár
Hospodinovi, vzal zo všetkého
čistého dobytka i z čistých vtákov a
priniesol spaľované obety na oltár.

11

Hospodin pocítil príjemnú vôňu a
povedal si: „Už nikdy pre človeka
neprekľajem zem, lebo zmýšľanie
ľudského srdca je od mladosti
náklonné na zlé. Preto už nikdy
nevyhubím všetky živé bytosti, ako
som to urobil. Kým bude trvať zem,

Giuseppe Arcimboldo, 1573

sejba ani žatva, chlad ani horúčava,
leto ani zima, deň ani noc
neprestanú.“ (Genezis 8:20 – 22)

Nato Bildad zo Šúachu odpovedal takto: „Dokedy budeš takto hovoriť? Veď
tvoje reči sú ako víchor. Vari Boh prekrúca právo alebo Všemohúci
spravodlivosť? Ak tvoji synovia proti nemu zhrešili, tak ich vydal do moci ich
vlastného priestupku. Ak však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť prosiť
Všemohúceho, ak si čistý a úprimný, tak teraz povstane pre teba a obnoví tvoj
spravodlivý príbytok a hoci tvoje začiatky boli nepatrné, tvoja budúcnosť sa
preveľmi vzmôže. Len sa opýtaj predchádzajúceho pokolenia a zisti si výsledky
skúmania ich otcov, veď my sme tu len včerajší a nemáme poznanie, lebo naše
dni na zemi sú len tieň. Vari ťa oni nepoučia? Porozprávajú ti to a povedia, čo
majú na srdci. Vyrastie azda trstina tam, kde nie je močiar? Rozmnoží sa
šachorina bez vody? Keď sa ešte zelená, keď sa ešte nezrezáva, prv ako každá

iná tráva vyschne. Tak pochodia všetci, ktorí zabúdajú na Boha, a nádej
podliaka zhynie. Jeho nádej je ako babie leto a jeho dúfanie ako pavučina. (Jób
8:1 – 14)

Boh je oddávna mojím kráľom, on
koná spásne skutky na zemi. Ty si
svojou silou rozdvojil more, vodným
obludám si porozbíjal hlavy.
Rozdrvil si hlavy Leviatana, dal si
ho za pokrm žralokom. Otvoril si
prameň i potok, vysušil si mohutné
riečne riavy. Tvoj je deň, tvoja je i
noc, určil si miesto nebeským
svetlám i slnku. Ty si určil všetky
hranice zeme, leto i zimu si ty
stanovil. (Žalmy 74:12 – 17)
Alfons Mucha, 1896

Zmocňuje sa ma neliečiteľný žiaľ, moje srdce je choré. Dcéra môjho ľudu volá
o pomoc z ďalekej krajiny: „Či nie je Hospodin na Sione? Či nie je na ňom jeho
Kráľ?“ „Prečo ma len popudzovali svojimi modlami a cudzími ničotami?“
„Prešla žatva, pominulo leto, ale my nie sme zachránení!“ (Jeremiáš 8:18 – 20)
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Pieter Breughel, 1624
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Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy,
viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko,
predo dvermi. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa
toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. (Matúš
24:32 – 35)

Toshi Yosida, 1977

BRAT VAVRINEC A JEHO ŽIVOT V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI
Mikuláš Hermann sa narodil v roku 1614 v Lotrinsku, kde sa ako mladý muž stal
žoldnierom a bojoval v Tridsaťročnej vojne. Videl veľa utrpenia, ako vojak musel
robiť i také veci, ktoré boli proti jeho presvedčeniu. Keď ho zranili, vrátil sa
domov a odmietol ísť znova do boja. Slúžil pánom, viedol pustovnícky život – ale
ani jedno, ani druhé mu nevyhovovalo. V roku 1640 vstúpil do karmelitánskeho
kláštora v Paríži. Stal sa z neho brat Vavrinec. Získal si dôveru ostatných mníchov
aj iných ľudí, bol mierny a priateľský. V kláštore pracoval ako kuchár a obuvník.
Tesne po jeho smrti 12. februára 1691 uzrela svetlo sveta jeho knižka Prax
v prítomnosti Božej – knižka schopná osloviť svoje čitateľky a čitateľov ešte
i dnes. Vysvetľuje a zhŕňa v nej svoje poznanie o tom, čo znamená učiniť
prítomnosť Boha súčasťou svojej každodennej existencie, učenie jednoduché
i fascinujúce zároveň.

Nejsvětější, nejdůležitější a nejpotřebnější cvičení v duchovním životě je Boží
přítomnost. Že totiž člověk má zalíbení v Jeho božské společnosti a v rozhovoru
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s Ním a dále že si navykne pokorně Ho oslovovat a hovořit s Ním v postoji
láskyplného příklonu srdce, a to vždy, ano, v každém okamžiku, ne formálně, ne
odměřeně, především v čase pokušení, protivenství, suchopáru, zármutku a
opuštěnosti, ano, i uprostřed naší nevěrnosti a našich hříchů.
Modlit se není nic jiného, než: vědět a cítit, že člověk je v přítomnosti Boží, učinit
své nitro nedotknutelným ničím, co přichází zvnějšku, a odevzdávat se božské
lásce.
Je nutné, abychom svou důvěru vložili v Boha a odložili stranou všechny své
myšlenky a starosti – rovněž všelijaké speciální pobožnosti. Jakkoli jsou samy o
sobě dobré, nesmějí se dostat příliš do popředí, protože pak je člověk snadno
začne konat jen ze zvyku. Pobožnosti jsou vlastně jen prostředkem k cíli, cílem je
ale Bůh. Jestliže se skrze zpřítomnění Boha ocitáme bezprostředně u něj, který je
naším cílem, k čemu ještě prostředky? Setrvávejme v jeho přítomnosti a pak se
cvičme v lásce formou pobožností: ať už aktem klanění, chvály, veliké touhy, ať
odevzdáním se nebo díkůvzdáním a jinými formami, které si sami zvolíme.
Neradím Vám mnohost slov při modlitbě, rozvláčné formy jsou často příležitostí
k rozptýlení. Držte se modlitby před Bohem, jsouc podobna chudému, němému a
ochrnutému žebrákovi, který je u dveří bohatého. Vaší povinností je udržovat
mysl v přítomnosti Pána. Toulá-li se někdy a odtáhne-li se někdy od Něho,
neznervózňujte se tím. Znepokojování a nervozita slouží spíše rozptýlení mysli,
než aby ji přivolávaly zpět.
Naše důvěra k tak dobrému a věrnému Příteli, který nás nikdy neopustí, ani v
tomto ani v budoucím světě, nebude nikdy dost velká.
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Co dělám nebo jak trpím, nehraje žádnou roli, pokud přebývám v lásce, spojen s
vůlí Boží – to je celý můj úkol. Jsem v rukou Božích a On má se mnou dobré
úmysly. Proto si nečiním starosti s tím, co by mi kdo mohl udělat. Nebudu-li moci
sloužit Bohu zde, najdu místo kdekoli jinde, kde Mu budu moci sloužit.
Praktikování života v Boží přítomnosti je nejkratší a nejsnadnější cestou, jak
dosáhnout křesťanské dokonalosti. Je formou a životem ctnosti, je mocnou
ochranou před hříchem. Takový způsob života se stane snadným, máme-li dost
odvahy a dobré vůle.
Od chvíle, kdy jsem se stal řeholníkem, hleděl jsem na Boha jako na nejvyšší cíl
všech svých myšlenek a citů duše... Brzy mi byla uložena práce v kuchyni. Když
jsem tam vykonal vše, co se ode mne požadovalo, věnoval jsem modlitbě všechen
čas, který mi zůstal jak před započetím práce, tak po jejím ukončení. Než jsem
nějakou práci začal, říkával jsem Bohu s dětskou důvěrou: »Bože, protože Ty jsi
se mnou a je Tvou vůlí, že se nyní musím zabývat vnějšími povinnostmi, naléhavě
Tě prosím, pomoz mi svou milostí, abych mohl setrvávat v Tvé přítomnosti. Buď

se mnou, Pane, než tuto práci dokončím, přijmi práci mých rukou a přebývej v
mém srdci s celou svou plností.«
Jak jsem již zmínil, pokračoval jsem dále v důvěrných rozmluvách s Ním a
nabízel Mu své malé skutky a prosil Ho přitom naléhavě, aby mi přispěl na pomoc
svou milostí. Když jsem skončil práci, zkoumal jsem, jak jsem ji vykonal. Jestliže
jsem ji shledal vykonanou dobře, vzdal jsem Mu díky, jestliže špatně, naléhavě
jsem Ho poprosil o prominutí a aniž bych ztrácel odvahu, usebral jsem se a vrátil
se znovu do Jeho přítomnosti, jako bych se od Něho nikdy nevzdálil. Když jsem
se takto po každém pádu vzchopil a když jsem se snažil vše konat neochvějně ve
víře a lásce, dospěl jsem do stavu, ve kterém je pro mne nesnadné nemyslet na
Boha, jakkoli mi to bylo na začátku obtížné.
»Pane, pocit Tvé lásky mě téměř přemáhá. Je-li to Tvou vůlí, obdař těmito projevy
milující dobroty ty, kteří Tě neznají, a vtáhni je do své služby... Mně stačí
bohatství, které mi přináší poznání Tebe ve víře. Vím, že nesmím odmítat dary
Tvé štědrosti, proto přijmi mé díkůvzdání. Ale prospěje-li to druhým, odejmi mi
dary, které jsi mi udělil, protože Ty víš, Pane, že nehledám Tvé dary, ale Tebe
samotného, a mé srdce nezakusí klid, dokud Tě nenaleznu.«
»Pane, rozšiř prostory mého srdce, aby v něm bylo dost místa pro Tvou lásku. Drž
mě svou mocí, aby mě nestrávil oheň Tvé lásky.«
Věř mi! Měj za ztracený každičký den, který jsi nevyužil k milování Boha!

Zdroje:
http://www.karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/texty-z-tradice/58-vavrinec-odvzkriseni/214-mej-za-ztraceny-kazdicky-den-ktery-jsi-nevyuzil-k-milovani-boha
http://www.karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/texty-z-tradice/58-vavrinec-odvzkriseni/197-vojak-kuchar-a-svec-bratr-vavrinec-od-vzkriseni

17

Príspevky v podobe textov, obrázkov, fotografií, postrehov, recenzií, poézie,
úvah... prosím posielajte Jane Camara (janacama@gmail.com) alebo Zuzane
Mojžišovej (z.mojzisova@slovanet.sk), prípadne obom naraz.

Ako si prispejeme, taký časopis budeme mať.
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V týchto Listoch z Kaplnky sú použité fotografie Jany Camary a Jany
Michalovej. A sú tiež použité na internete voľne dostupné reprodukcie obrazov
Arcimbolda, Josefa Mucha, Pietera Breughela ml. a Toshiho Yosida.

Číslo pripravili Jana Camara a Zuzana Mojžišová.
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