Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline bude o rešpektovaní a prekračovaní hraníc
Žilina – Rešpektovať a prekračovať hranice je hlavnou myšlienkou 11. ročníka ekumenického
multižánrového festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline, ktorý sa uskutoční od 26. septembra do 4.
októbra 2020.
Verejné čítanie Božieho slova, ale aj ekológia
Festival otvorí v sobotu 26. septembra čistenie brehu Rajčianky v okolí depa Dopravného podniku
mesta Žiliny od 9.00.h. V nedeľu 27. septembra sa počas svätej omše v Katolíckom dome o 8.30 prihovorí
prítomným kazateľ Cirkvi bratskej Ján Máhrik. Podujatie sa podľa riaditeľa festivalu Dušana Václava upraví
v prípade nepriaznivého počasia. K tradičným podujatiam patrí verejné čítanie Biblie na Katedrálnom
námestí v Žiline, ktoré sa uskutoční v stredu 1. októbra. "Odznie Božie slovo z Prvého listu Korinťanom,
ktoré budú od 15.30 h. čítať zástupcovia viacerých cirkví pôsobiacich v meste Žilina. Zapojiť sa môže aj
verejnosť buď aktívnym čítaním alebo sa porozprávať s katolíckym kňazom Zdenom Pupíkom alebo
evanjelickým pastorom Mariánom Kaňuchom. S prácou Diecéznej charity Žilina sa môžu záujemcovia
zoznámiť v rovnaký deň na Mariánskom námestí. Kúpou šišky je možné prispieť na prácu charity pre
najslabších. Súčasťou programu 11. ročníka festivalu je aj stretnutie priateľov Inštitútu Communio, na
ktorom si pripomenieme 10. výročie jeho vzniku," doplnil Václav. V nedeľu 4. októbra od 9.30 h povedie
Rastislav Šmidovič turistov na výlet na Bielu skalu, odkiaľ sa naskytá pôsobivý výhľad na Malú Fatru,
Lietavský hrad, mesto Žilina či obec Poluvsie. Tam bude salezián Marek Vaško sláviť svätú omšu.
V Katolíckom dome v Žiline poďakujeme za Týždeň kresťanskej kultúry svätou omšou, ktorú bude
celebrovať riaditeľ Rádia Mária Slovensko Martin Jarábek.
Hlavní hostia: Cyril Vasiľ a Ivan Eľko
"Epidemiologické obmedzenia nás inšpirovali presunúť časť programu do virtuálneho priestoru.
Hlavnou informačnou platformou bude internetová stránka tkkza.sk a youtubový kanál festivalu. Na
rozhovor o rešpektovaní a prekračovaní hraníc všetkého druhu sme oslovili košického arcibiskupa Cyrila
Vasiľa a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivana Eľka,"
informoval riaditeľ festivalu Dušan Václav. Veľmi zaujímavý rozhovor poskytol organizátorom na tému
o farnosti a evanjelizácii kežmarský dekan František Trstenský.
Zapoj sa: ako (ne)prekračujem hranice?
Svoje pohľady na uvedenú tému vyjadrili aj iní, napr. Sima Martausová, Eduard Heger či Erika
Jurinová. Inštitút touto anketou vyzýva širokú verejnosť, aby od pondelka 28. septembra prostredníctvom
selfievidea poslali svoje názory a svedectvá na facebookovú stránku časopisu Naša Žilinská diecéza o tom,
kde ležia ich vlastné ľudské, intelektuálne, duchovné, morálne hranice, ktoré rešpektujú a ako ich
(ne)prekračujú.
Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým evanjelizačným festivalom od roku 2009. Organizujú
ho Inštitút Communio, n. o. a EKUZA. Inštitút Communio je neziskovou organizáciou. Okrem Týždňa
kresťanskej kultúry vydáva mesačník Naša Žilinská diecéza, organizuje diskusie na duchovné a spoločenské
témy.
Ekuza je neformálne združenie cirkví pôsobiacich v Žiline. Vzniklo v roku 1999. Okrem Týždňa
kresťanskej kultúry každoročne organizuje v meste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlitby za
mesto počas Staromestských slávností alebo modlitby žien.

