
 Ďakujeme  za  nádherné  fotografie,  vďaka  ktorým  sme  mohli  nahliadnuť  do  vášho  vnútra.  My  vieme,  že 
 to,  ako  ľudia  fotografujú,  dávajú  nám  možnos�  vycí�ť,  aký  život  žijú.  Fotografie  boli  očarujúce,  všetci 
 ste  vys�hli  danú  tému  “ODKAZ”,  svojim  spôsobom  a tým  ste  pre  nás  všetci  jedineční.  Po  náročnom 
 uvažovani sme dospeli k tomuto záveru: 

 1. MIESTO 

 Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Sv. Ján Pavol  II. 

 Toto  je  naša  víťazná  fotografia,  kde  sme  našli  hneď  dva  odkazy  v jednom.  Prvý  odkaz  je  v názve  “Lásku 
 bez  kríža  nenájdeš  a kríž  bez  lásky  neunesieš”.  Druhý  odkaz  drží  táto  nádherná  rodina  v rukách.  Je 
 navigáciou  na  1.  list  apoštola  Pavla  Korinťanom,  kapitola  13.  Áno,  našli  sa  v ňom,  držia  sa  odkazu  a pri 
 výchove svojich štyroch de� stoja na pevných základoch vo viere v Krista. 

 2. MIESTO 

 Ľúbezný odkaz do neba. 

 Duša  tejto  ženy  je  zaodetá  v láske,  vo  viere  k Bohu,  kde  ODKAZOM  sú  modlitby  za  svoju  životnú  lásku. 
 Tie  sú  zároveň  prameňom  jej  terajšieho  života  a tým  je  sám  Boh.  Nech  jej  modlitby  sú  vyslyšané 
 a nech sa so svojim najdrahším stretnú v nebi. 

 3. MIESTO 

 Láska, úcta, porozumenie aj v chladnejších dňoch manželského života. /55 rokov spolu/. 

 Dvojici  na  fotografii  prajeme  veľa síl  s láskou  si  vzájomne  pomáhať  a podržať  jeden  druhého  aj  vtedy, 
 keď  každý  deň  nebude  pre  nich  slnečný.  Nech  sú  ich  dni  zrelého  veku  prežité  v pevnom  zdraví  s 
 nevyhasínajúcou  radosťou  zo  života.  Oni  sú  ODKAZOM  pre  nás  všetkých,  že  aj  v chladnejších  dňoch, 
 t.j. po 55. rokoch života láska stále hreje. 

 4. MIESTO 

 Tohto  roku  nedá  nám  neudeliť  aj  štvrté  miesto.  Dvojicu  na  tejto  fotografii  čaká  postupný  vývoj  ako  na 
 prvých  troch  miestach.  Názov  fotografie:  ODKAZom  sviatos�  manželstva  je  plniť  ODKAZ  1kor  13.4-8 
 a kráčať spolu pod ochranou najvyššieho. Ich vízia je jasná: 

 Láska je trpezlivá, láska je dobro�vá,  nezávidí, nevypína sa,nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je 
 sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávos�, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, 
 všetko verí,  všetko dúfa, všetko vydrží. 

 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 

 Dvojici  na  fotografii  prajeme,  aby  mali  to  šťas�e  plniť  odkaz,  ktorý  si  vytýčili,  lebo  sú  za�aľ  na  začiatku, 
 aby  sa  dožili  potomstva,  aby  sa  dožili  jesene  života,  aby  sa  za  seba  navzájom  modlili,  ako  symboly  na 
 predchádzajúcich fotografiách. Nech im Pán Boh pomáha. 

 Ďakujeme,  že  ste  nám  dali  možnosť  zúčastniť  sa  tejto  skvelej  akcie  NTM,  je  pre  nás  cťou  s vami 
 spolupracovať, tešíme sa z vašej dôvery v nás. 

 Manželia Jedlákovi 


