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Milí priatelia,  
 
Počas vianočných sviatkov hrajú svetlá dôležitú úlohu. Aj počas zbytku roka je pre nás 
kresťanov dôležité byť svetlom pre tento svet. Máme byť svetlom sveta svojím životom a 
svojou láskou voči druhým, ale taktiež tým, že hlásame pravdu, predovšetkým tam, kde 
zostáva pravda zahalená.  
 
Európa pre Krista! spojila mnohé tisíce ľudí z celej Európy. Počas posledných dvoch rokov 
sme sa snažili zostaviť ľahko čitateľné texty o dôležitých problémoch dnešnej doby a 
rozosielať ich prostredníctvom našich mesačných info-listov. Sú stále aktuálne a možno si 
ich stiahnuť v našom archíve. 
 
Povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste sa nebáli ukázať svoje kresťanské presvedčenia vo 
verejnom živote, byť svetlom pre tento svet. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom 
napísania reakcie na novinový článok, zaslania listu verejnému činiteľovi, svojou 
prítomnosťou na internetových fórach, atď. V nasledujúcich mesiacoch sa pokúsime 
zostaviť krátke a jasné inštrukcie, ktoré vám, dúfame, pomôžu pri vašej angažovanosti 
vo verejnom živote.  
 
V niektorých európskych krajinách sú vianočné sviatky sprevádzané zakazovaním 
kresťanských symbolov: vianočné stromčeky a kresťanské motívy sú na na verejnosti 
často nahrádzané tzv. “sezónnymi” symbolmi. A je vôbec stále vhodné želať druhému 
´veselé Vianoce´? Ak je toto aj vo vašej krajine problémom, možno budete považovať za 
vhodné napísať o tom komentár do novín. Zopár myšlienok o kresťanských symboloch 
nájdete tu.  
 
Milostiplné Vianoce! 
 
Váš tím Európy pre Krista! 
 
PS: Nezabudnite na každodennú modlitbu Otčenáš za Európu s kresťanskými základmi!  
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Ako napísať reakciu do novín 
 
Stránky v novinách, kde sa uverejňujú reakcie a názory čitateľov patria všeobecne k 
najčítanejším článkom v novinách. Sú rýchlym a efektívnym prostriedkom na 
prezentovanie vlastného názoru širšej verejnosti a sú zrozumiteľné pre väčšinu ľudí. 
Reakcie čitateľov dokážu veľmi efektívne upozorniť na problém a presvedčiť čitateľov. 
Slúžia zároveň k tomu, aby korigovali faktické chyby, vysvetlili určité skutočnosti, 
vyjadrili podporu politickej skupine, či oponovali jej. Reakciu do novín napíšete za pol 
hodinu a je pravdepodobné, že bude mať veľký efekt.  
 
Je tiež dobré, ak občas napíšete novinárovi osobný list. Pochváľte ho za dobrý článok, 
ktorým vyjadril podporu kresťanským hodnotám. Priateľsky ho informujte, ak sa vám 
nejaký článok nepáči alebo v ňom spravil veľa chýb.  
 
Reagujte promptne! 
Dnešná tlač uverejňuje len zriedka reakcie čitateľov na témy, ktoré momentálne nie sú 
aktuálne. Reagujte na články uverejnené v poslednom vydaní novín, zvýši to šancu pre 
uverejnenie vašej reakcie.  
 
Píšte stručne! 
Prezrite si rubriku reakcií čitateľov, aby ste mali prehľad o dĺžke reakcií, ktoré v 
predmetných novinách uverejňujú. Ak je list čitateľa príliš dlhý, redaktor ho skráti o časti, 



ktoré nepokladá za dôležité. Krátke reakcie čitateľov sú zároveň oveľa čítanejšie než príliš 
dlhé! 
 
Používajte jasnú štruktúru! 
Uveďte, za prvé: na čo reagujete. Potom: s čím súhlasíte. Následne: v čom sa váš názor 
odlišuje.  
 
Buďte presný! 
Mali by ste sa vždy zamerať na jeden konkrétny novinový článok alebo článok z časopisu 
(spomenúť názov a dátum vydania článku). Redaktory uprednostňujú reakcie čitateľov ku 
konkrétnemu článku. Jasne vyjadrite, k čomu smerujete, ako napr.: „Nesúhlasím s 
vládou preto a preto, v týchto konkrétnych krokoch, pretože... .“  
 
Neodbiehajte od témy! 
Napíšte svoj názor stručne a presvedčivo ako je len možné. Neopisujte prílišné detaily. 
Dlhými rozvláčnymi vetami o odbiehaním od témy rýchlo stratíte záujem čitateľov. Držte 
sa témy! 
 
Používajte prijateľné argumenty! 
Keď rozmýšľate o argumentoch, ktoré použijete, majte svojich čitateľov vždy na očiach. 
Keď píšete pre sekulárne médium, nepoužívajte argumenty opreté o vieru, ale o rozum a 
skúsenosť. Neopakujte predchádzajúce uhly pohľadu. Čitatelia chcú rozumné myšlienky a 
nové perspektívy. 
 
Začnite pútavým úvodom! 
Zaujímavý nadpis a prvá veta dokážu upútať pozornosť čitateľov, keď listujú v novinách.  
 
Pridajte osobný prvok! 
Čitatelia sa oveľa viac zaujímajú o témy, keď vidia, ako ovplyvňujú ich život a životy ľudí 
okolo nich. Byť osobným (ako téma ovlyvňuje môj život) pridáva na dôveryhodnosti 
reakcie.  
 
Ak je to možné, buďte vtipný!  
Ak to téma dovoľuje, okoreňte reakciu štipkou humoru, či irónie. Ak dokážete ľudí 
rozosmiať, budú ľahšie prijímať vaše argumenty.   
 
V skratke informovať! 
Nedomnievajte sa, že čitatelia už o téme veľa vedia. Je vhodné uviesť ich stručne do 
témy, kým prejdete k svojim vlastným argumentom.  
 
Zostaňte kresťanom aj v štýle písania! 
Z vášho štýlu písania a obsahu textu by mala vyžarovať kresťanská láska a porozumenie. 
Zotrvajte vo svojom jasnom postoji, je v poriadku prejaviť pobúrenie, ale len do určite 
medze. Vyhýbajte sa osobným urážkam a sústreďte sa na kritiku konkrétnych postupov a 
hodnôt.  
 
Uveďte svoje osobné údaje! 
Na konci vášho listu redakcii uveďte vždy svoje meno, adresu, telefónne číslo a 
povolanie. Ľudia z tlače si niekedy overujú, či je autorom listu skutočne pisateľ. Väčšina 
novín odmietne uverejniť list čitateľa, kde predmetné údaje chýbajú. Ale do tlače sa 
uvádza iba meno a mesto, resp. povolanie, či inštitúcia, kde pôsobíte.  
 
Svoj list zašlite iba jedným novinám! 
Ten istý list by ste nemali zasielať viacerým novinách v jednom obvode. Ak ho zasielate 
viacerým novinám, neodosielajte listy v kópiách. Odošlite každý ako originál a osobitným 
oslovením.  
 
Nezabudnite na menšie noviny! 
Pri menších lokálnych novinách je pravdepodobnejšie, že vám vašu reakciu uverejnia. 
Váš článok môže mať v menšej komunite o to väčší vplyv.  
 
Poslať list v kópii politikovi! 
Ak je to vhodné, odošlite svoju reakciu v kópii (CC) aj dotknutému politikovi. Emailovú 
adresu politika nájdete veľmi jednoducho, ak si do vyhľadávača zadáte meno a priezvisko 
príslušnej osoby a znak @ alebo na internetovej stránke politickej strany. 


