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Program Indulony IV. 
 

KEDY S KÝM ČO 
piatok 
17:30  príchod účastníkov, registrácia 
18:30 Katka, Marek zoznamovačky 
19:00  večera 
20:00 Martin zoznámenie sa s KAN, SLH; úvod do diskusií 
21:30  večierka 

sobota 
8:00  raňajky 

8:30 
A / Martin 
B / o. Henrich 

diskusný blok – svedomie 
diskusný blok – autorita 

10:00  prestávka, desiata 
10:10 A / o. Henrich diskusný blok – autorita 
10:30 B / Martin diskusný blok – svedomie 
12:00  obed 
13:00 Majka, Juro poobedňajší relax 
16:00  príprava na večernú diskusiu v skupinkách 
16:30  prestávka, olovrant 
17:00 o. Peter sv. liturgia 
18:00  večera 
19:00 Mišo, Tomáš voľná večerná diskusia, priestor na otázky 
20:30  film + diskusia k filmu 
22:00  večierka 

nedeľa 
8:00  raňajky 
8:30 Martin diskusný blok – líderstvo 

10:00  prestávka, desiata 
10:30  hodnotenie 
11:00  balenie 
12:00  obed 

                                                                

Október 2011 č. 1 

 
 

 
 

Indulona IV. 
(intelektuálne, duchovné a logické napredovanie) 

28. – 30. 10. 2011 Prešov – Sigord 



 

2   

Indulona IV. prebieha s finančnou 
podporou 

 
 

Ďakujeme aj 
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Na úvod 
 

  Dnešné deti nie sú včerajšie. 
Majú dokonale vyvinuté 
logické myslenie. Nikto ich 
nikdy neučil žiadne teoretické 
pravidlá, skloňovanie ani vzory 
podstatných mien a ony to používajú 
úplne samozrejme. Aj preto u nás doma 
počúvame bežne slová ako česám, 
skákam, obedovam; on vie – oni viu; keď 
sklo, tak sklonený; párky nie sú zdravé, 
tak sú choré atď. Krásne. 
   Indulona vznikla, aby sme sa kamsi 
posunuli. Zišli sa tu ľudia, ktorí si o sebe 
myslia, že vedia myslieť, prípadne si 
myslia, že tu sa to môžu naučiť. Tak sa 
posúvajme a učme sa, keď už nič iné, tak 
aspoň pozorne počúvať druhých. Veď 
nakoniec – je koho. Také pestré zloženie 
účastníkov, aké je tu, sme ešte na 
skautskej akcii nemali. Teraz nám už 
ostáva iba dúfať, že to bude fungovať, že 
mladší niečo pochytia od starších a starší 
sa nechajú poučiť tými mladšími. 
   Hlavnou témou má byť prirodzený 
zákon, o ktorom sa nerozpráva ľahko. Ale 
možno nás inšpiruje Benedikt XVI. svojimi 
textami a zrazu bude všetko ľahšie 
pochopiteľné a komunikovateľné. 
   Prajem všetkým Vám, aby ste počas 
týchto dní napredovali intelektuálne ako 
filozofi, duchovne ako starčekovia a 
logicky ako deti. Ďakujem hosťom – 
Martinovi Luteránovi a o. Henrichovi za 
to, že nám pri tom pomáhajú. A tiež 
Xavierovi, Zváračke, Padremu, 
opatrovateľom detí a všetkým 
organizátorom, vďaka ktorým tu môžeme 
byť. 

Juháska 
 

Vydal 68. zbor Biele vrany Košice 
Zostavila a články dodala Juháska (Jana Vinterová) 

26. 10. 2011, náklad 30 ks 
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náboženskom zmysle. Hľadali sme klady a zápory demokratických systémov, 
uvažovali sme o spôsoboch, ako by sa dali tieto systémy zdokonaliť, rozmýšľali 
sme, prečo je demokracia vo všeobecnosti pokladaná za najlepšiu formu vlády. 
Vychádzali sme z histórie i z dejín filozofie, zoznámili sme sa bližšie s 
politickým zmýšľaním vybraných filozofov (J. J. Rousseau, J. Locke, 
Aristoteles). Každý účastník (aspoň sa tak tvárili) mal vopred naštudovanú esej 
od C. S. Lewisa – Přípitek zkušeného ďábla, v ktorej sa o demokracii tiež veľa 
hovorí. Z toho sme potom v diskusiách vychádzali. 

Monotematickosť obsahu Indulony II. bola narušená iba v úvode, keď 
s nami prizvaný augustiniánsky kňaz preberal tému, či sa oplatí byť v dnešnej 
dobe kresťanom. Táto krátka diskusia bola spojená so svedectvom chlapca, 
ktorý kedysi každý deň polieval svoju "kvetinku", ale nakoniec sa z drogovej 
závislosti vyliečil a teraz sa snaží slúžiť ako odstrašujúci príklad. Väčšina ľudí v 
sobotu v noci pozerala aj film Inception (menšina to prespala alebo radšej 
vôbec neprišla). Dobrý, ale náročný. 

Latka Indulony sa posunula trochu vyššie. S jedným háčikom: spali 
sme doma a za diskusiami sme cestovali podľa toho, kde sme mali vybavené 
miesto. Niektorí sa s tým nevedeli zmieriť, a tak si vyvolali dojem skutočnej 
trojdňovky prenocovaním v klubovni. 
 

Indulona III. 
25. – 27. 3. 2011 Hermanovce 

 
Zostali sme verní Lewisovi 

a prečítali sme si Veľký rozvod. A 
potom prišli diskusie s 
hermanovským farárom a vodcom 
Východoslovenskej oblasti Veľkým 
Medveďom. Bavili sme sa o očistci 
a živote po smrti. Xavier si tretiu 
Indulonu tiež nemohol nechať ujsť. 
Jóba má v malíčku aj v habilitačnej 
práci, tak to šlo ako po masle a 
opäť zožal úspech diskutujúcich. 

Hovorili sme o tom, aké miesto má utrpenie v živote človeka, aký má zmysel a 
prečo vôbec existuje. A ešte sme sa stihli pozrieť aj na 
skautskú duchovnú literatúru, konkrétne na knižku Na 
cestu. Nešlo to ani bez filmu, ktorý bol ohodnotený ako 
jedna z najlepších častí programu - The king`s speech. 

Akcia sa ešte poriadne neskončila a my sme mali 
v hlave už ďalšie plány. Štvrtá Indulona sa začala 
organizovať už v lete a toto je výsledok. Verím, že si ho 
užijeme.
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Stručný prierez Indulonami 
 

Indulona I. 
11. – 13. 6. 2010 Zborov 

 
Prvá časť Indulony bola úvodná a tak 

trošku skúšobná. Ako  organizátori sme vedeli, čo 
by malo byť obsahom trojdňovky, mali sme na 
zreteli, že má ísť o intelektuálny program s 
duchovným rozmerom, ale keďže išlo o prvú akciu 
takéhoto druhu, chtiac-nechtiac sme museli 
experimentovať. Ako formu vzdelávania sme si 
určili diskusiu podľa vzoru letných univerzít, 
organizovaných SLH. Témy sme prispôsobili 
“prednášajúcim". Teda snažili sme sa, aby to 
neboli skutoční prednášajúci, iba usmerňovači 
diskusií, len občas sa to zvrhlo. Rozprávali sme 
sa hlavne o Biblii, vysvetľovali sme si pre laikov 
nezrozumiteľné state z Nového aj Starého 
zákona, zastavili sme sa pri knihe Genezis, 
hovorili sme o pôvodnom jazyku Biblie, mýtoch, 

obrazoch v nej. 
Ďalšími témami boli kresťanská meditácia (s využitím v skautskej praxi 

v družinách), tolerancia medzi náboženstvami i veriacimi a neveriacimi. 
Hlavným hrdinom bol Xavier, ktorý si svojím šarišsko-kultivovaným 

prejavom získal celé publikum. Prišiel aj Tvrďas z Prešova, ktorý to poňal skôr 
meditatívnym ako filozofickým smerom. Každý 
niečím prispel a my sme boli o niečo múdrejší a 
pripravenejší organizovať ďalšiu časť Indulony. 
 

Indulona II. 
1. – 3. 10. 2010 Košice 

 
Druhá časť Indulony bola v zásade 

monotematická. Leitmotívom víkendovky bola téma 
demokracie. Tentokrát sme siahli ďalej na západ a 
zavolali sme si hosťa až z Bratislavy. Bol to 
vysokoškolský pedagóg, politický filozof Juraj Šúst a 
vytiahli sme ho priamo z Kolégia A. Neuwirtha. Na 
demokraciu sme sa pozerali z rôznych uhlov, 
rozprávali sme o nej v politickom, filozofickom i 
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Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. v parlamente 
v Berlíne 22. 09. 2011 

 
Spojenie prirodzeného práva a problematiky demokracie, kríza európskej kultúry v súčinnosti 
s moderným politickým zmýšľaním... Príhovor je mierne skrátený. 
 
Pán prezident, pán predseda Bundestagu, pani 
kancelárka, pán predseda Bundesratu, vážení 
poslanci! 

 
Je pre mňa veľkou cťou a radosťou môcť sa 

prihovoriť tejto vysokej komore – parlamentu mojej 
nemeckej vlasti, ktorá sa tu schádza ako zástupca 
ľudu, demokraticky zvolený, aby pracoval pre dobro 
Nemeckej spolkovej republiky. Určite uznáte úlohu, 
ktorá prislúcha Svätej stolici ako partnerovi v rámci 
spoločenstva národov a štátov. Na základe tejto mojej medzinárodnej zodpovednosti by som 
vám chcel ponúknuť niekoľko myšlienok o základoch slobodného právneho štátu. 

Dovoľte mi začať moju reflexiu o základoch práva krátkym príbehom zo Svätého 
písma. V Prvej knihe kráľov sa píše o mladom kráľovi Šalamúnovi, ktorému Boh umožnil – v 
okamihu svojej korunovácie požiadať ho o niečo. Čo si bude žiadať mladý kráľ v tomto 
dôležitom okamihu? Úspech, bohatstvo, dlhý život, porážku svojich nepriateľov? Nič z tohto. 
Naopak žiada: „Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval 
medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?“ (1 Kr 
3,9). Týmto príbehom nám Biblia chce ukázať, čo by vskutku malo byť dôležité pre politika. 
Základným kritériom a motiváciou pre prácu politika nemá byť úspech a ešte menej nejaký 
materiálny zisk. Politika musí byť snahou o dosiahnutie spravodlivosti a vytvorenie 
základných podmienok pre pokoj. Samozrejme, politik hľadá aj úspech, ktorý mu otvára 
možnosti pre efektívnu politickú činnosť. No úspech je podriadený kritériu spravodlivosti, vôli 
realizovať právo a múdrosti práva. Úspech môže byť však pokušením, ktoré otvára cestu 
zneužívaniu práva a ničeniu spravodlivosti. „Odober právo – a čo potom rozlíši štát od veľkej 
bandy zbojníkov?“, povedal sv. Augustín (De civitate Dei IV, 4, 1). My Nemci vieme z vlastnej 
skúsenosti, že tieto slová nie sú prázdnou frázou. Zakúsili sme oddelenie moci od práva, ba 
dokonca protirečenie moci právu, pošliapanie práva až natoľko, že sa štát stal nástrojom 
ničenia práva – stal sa veľkou bandou zbojníkov, veľmi dobre organizovanou, ktorá 
ohrozovala celý svet a viedla ho až k samotnému okraju priepasti. Slúžiť právu a vzoprieť 
sa vláde nespravodlivosti je i zostane základnou úlohou politika. V dejinných okamihoch, 
keď človek získava – dosiaľ nepredstaviteľnú – moc, sa táto úloha stáva obzvlášť urgentnou. 
Človek je schopný zničiť svet. Môže manipulovať sám seba. Môže – takpovediac – vytvárať 
ľudské bytosti a vylúčiť iné ľudské bytosti, aby sa stali ľuďmi. Ako rozoznáme, čo je 
spravodlivé? Ako môžeme rozlíšiť dobro od zla? Skutočné právo od toho zdanlivého? 
Šalamúnova žiadosť zostáva rozhodujúcou pre politika i samotnú politiku aj dnes. 

Vo veľkej väčšine problémov, o ktorých právo rozhoduje, je práve väčšina 
dostačujúcim kritériom. No je evidentné, že v základných otázkach práva, v ktorých sa 
rozhoduje o dôstojnosti človeka a ľudstva, väčšinový princíp nestačí: v procese tvorby práva 
je každá osoba – ktorá má zaň zodpovednosť – povinná sama hľadať kritériá pre svoje 
smerovanie. 

Na základe tohto presvedčenia tí, ktorí vzdorovali a konali proti nacistickému režimu 
a proti ostatným totalitným režimom, činili tak službu skutočnému právu a celému ľudstvu. 
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Týmto osobám bolo jasné a nepopierateľné, že platné právo bolo vskutku nespravodlivosťou. 
Na otázku, ako možno spoznať, čo je skutočne spravodlivé a takýmto spôsobom slúžiť 
spravodlivosti v legislatíve, nikdy nebolo ľahké nájsť odpoveď a dnes – s takým veľkým 
množstvom poznatkov a schopností – je táto otázka ešte zložitejšia. 

Ako spoznať, čo je spravodlivé? V minulosti boli právne usporiadania takmer vždy 
motivované náboženstvom: na základe odvolania sa na božstvo sa rozhodovalo, čo je 
medzi ľuďmi spravodlivé. V protiklade s ostatnými veľkými náboženstvami kresťanstvo nikdy 
nevnucovalo štátu a spoločnosti zjavené právo, čiže právne usporiadanie odvodené zo 
zjavenia. Odvolávalo sa naopak na prirodzenosť a na rozum ako skutočné zdroje práva – 
odvolávalo sa na harmóniu medzi objektívnou a subjektívnou pravdou, harmóniou, ktorá však 
predpokladá, že obe tieto sféry sú založené na Božej stvoriteľskej pravde. 

Pre rozvoj práva a ľudstva bolo rozhodujúce, že kresťanskí teológovia odmietli 
náboženské právo s jeho odvolaním sa na božstvá, a postavili sa na stranu filozofie, 
uznajúc toto spojenie rozumu a prirodzenosti ako platný zdroj práva pre všetkých. Toto 
rozhodnutie urobil už sv. Pavol, keď vo svojom Liste Rimanom tvrdí: „A keď pohania, ktorí 
nemajú zákon (židovskú Tóru), od prírody robia, čo zákon požaduje, ... sami sebe sú 
zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im 
dosvedčuje zároveň aj ich svedomie ...“ (Rim 2,14n). Tu sa objavujú dva základné pojmy – 
príroda (prirodzenosť) a svedomie. „Svedomie“ nie je nič iné ako to „chápavé srdce“ 
Šalamúna, teda rozum otvorený k jazyku bytia. Kým sa takto až po epochu Osvietenstva, 
Deklarácie ľudských práv po druhej svetovej vojne a vytvorenie nášho Základného zákona 
otázka o základoch legislatívy zdala jasná, v poslednom polstoročí sa udiali dramatické 
zmeny situácie. Myšlienka prirodzeného práva je dnes považovaná za tak trochu divnú 
katolícku náuku, o ktorej sa neoplatí diskutovať mimo katolíckej pôdy, takmer akoby 
sme sa hanbili ju čo i len spomenúť. Chcel by som krátko poukázať na to, ako vznikla táto 
situácia. 

Predovšetkým je dôležitá myšlienka, podľa ktorej je medzi „bytím“ („Sein“) a 
„povinnosťou“ („Sollen“) neprekonateľná priepasť. Z „bytia“ nemožno odvodiť 
„povinnosť“, pretože ide o dve absolútne odlišné oblasti. Základom tohto názoru je 
pozitivistické chápanie prirodzenosti a rozumu, ktoré je dnes takmer všeobecne 
prijímané. Ak považujeme prirodzenosti za „súhrn objektívnych údajov, spojených medzi 
sebou, ako sú spojené príčina a následok“ (Hans Kelsen), tak z nej nemôže v skutočnosti 
vyplynúť akákoľvek indikácia, ktorá by mala etický charakter (Waldstein, op. cit. 15 – 21). 
Pozitivistické chápanie prirodzenosti, ktoré ju chápe čisto funkčným spôsobom, tak ako ju 
vysvetľujú prírodné vedy, nemôže vytvoriť akýkoľvek most medzi spôsobom konania a 
zmýšľania („ethos“) a právom, ale opätovne dať iba čisto funkčné odpovede. To isté však platí 
aj pre rozum v pozitivistickom pohľade, ktorý je mnohými považovaný za jediný vedecký 
pohľad. V ňom to, čo nie je buď overiteľné alebo popierateľné, nepatrí do sféry rozumu. Preto 
ethos a náboženstvo musia spadať do čisto subjektívnej sféry a teda mimo sféry rozumu v 
užšom zmysle slova. Tam, kde platí dominantné a exkluzívne postavenie 
pozitivistického rozumu – a to je takmer vždy v našom verejnom povedomí – klasické 
zdroje poznania ethosu a práva sú „vyradené z hry“. Toto je dramatická situácia, ktorá sa 
týka nás všetkých a o ktorej je potrebné verejne hovoriť. Práve urgentné pozvanie k takejto 
diskusii je hlavným zámerom tohto príhovoru. 

Pozitivistický pojem prirodzenosti a rozumu, pozitivistický pohľad na svet je vo 
svojom celku obrovskou časťou ľudského poznania a ľudských schopností, ktorých sa 
samozrejme nemôžeme zriecť. No ona sama v sebe nie je kultúrou, ktorá by zodpovedala, 
alebo by bola dostatočná pre ľudské bytie v celej jeho šírke. Tam, kde sa pozitivistické 
zmýšľanie považuje za jedinú dostačujúcu kultúru, a vytláča všetky ostatné kultúrne 
skutočnosti do postavenia akýchsi subkultúr, tam všade redukuje človeka, ba dokonca 
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ohrozuje jeho ľudskosť. Hovorím to s ohľadom na Európu, v 
ktorej vidieť snahu uznať jedine pozitivizmus za spoločnú kultúru a 
ako spoločný základ pre formovanie práva. Zatiaľ čo všetky 
ostatné presvedčenia a hodnoty našej kultúry sú redukované do 
postavenia subkultúr. Týmto sa Európa – tvárou v tvár iným 
kultúram sveta – stavia do pozície krajiny bez kultúry a súčasne 
vznikajú extrémistické a radikálne prúdy. Pozitivistické zmýšľanie, 
ponúkané exkluzívnym spôsobom nie je schopné vnímať čokoľvek 
iné než niečo funkčné. Podobá sa tak na opancierovanú stavbu 
bez okien, v ktorej si užívame pokoj a svetlo my sami a nechceme 
obe tieto veci prijať od Boha. Ani tak si však nemôžeme namýšľať: aj v takomto nami 
vytvorenom svete potajomky čerpáme Božie zdroje, ktoré iba pretvárame na naše výtvory. Je 
potrebné opäť roztvoriť okná, uvidieť veľkosť sveta, neba a zeme a používať všetko toto 
spravodlivým spôsobom. 

Chcem pripomenúť jeden fakt zo súčasných politických dejín, s nádejou, že 
nebudem zle pochopený a že nevzbudím množstvo jednostranných polemík. Povedal by 
som, že objavenie sa ekologického hnutia v nemeckej politike od 70-tych rokov minulého 
storočia, i napriek tomu, že úplne neroztvorilo okná, predsa len bolo a zostáva výkrikom 
snažiacim sa o čistý vzduch, výkrikom, ktorý nemožno ignorovať ani ospevovať, pretože v 
ňom vidieť príliš veľa iracionality. Mladí ľudia si uvedomili, že v našich vzťahoch s prírodou 
niečo nefunguje. Že hmota nie je iba materiálom pre našu činnosť, ale že samotná Zem má 
sama v sebe svoju vlastnú hodnotu a my máme nasledovať jej usmernenia. Dôležitosť 
ekológie je nepopierateľná. Musíme počúvať jazyk prírody a správne naň odpovedať. Chcel 
by som však rozhodne čeliť ešte jednému bodu, ktorý býva často veľmi zanedbávaný: 
existuje aj ekológia človeka. Aj človek vlastní určitú časť prírody, ktorú musí rešpektovať a 
ktorú nemôže ľubovoľne manipulovať. Človek nie je iba slobodou, ktorú si sám vytvorí. 
Človek nevytvára iba seba samého. Je duch a vôľa, no je aj prírodou a jeho vôľa je správnou 
vtedy, keď počúva prírodu, keď ju rešpektuje a keď prijíma seba samého preto, čím on sám 
je. Práve tak a iba tak sa realizuje skutočná ľudská sloboda. 

Vráťme sa k základným pojmom prirodzenosti a rozumu, z ktorých sme na začiatku 
vyšli. Veľký teoretik právneho pozitivizmu – Kelsen vo veku svojich 84 rokov opustil 
dualizmus medzi „bytím“ („Sein“) a „povinnosťou“ („Sollen“). Vtedy povedal, že normy môžu 
byť odvodené iba z vôle. Následne by prirodzenosť v sebe zahŕňala normy iba vtedy, ak by 
nejaká vôľa tieto normy do nej vložila. To by na druhej strane predpokladalo Boha 
Stvoriteľa, ktorého vôľa je vložená do prirodzenosti. „Diskutovať o pravde tejto viery je 
absolútne zbytočné“, povedal (podľa Waldsteina, op. cit. 19). Je to skutočne tak? – chcel by 
som sa spýtať. Je skutočne bez zmyslu zamýšľať sa nad tým, či objektívny rozum, ktorý sa 
ukazuje v prírode, nepredpokladá stvoriteľský Rozum – Creator Spiritus? 

Tu by nám malo prísť na pomoc kultúrne dedičstvo Európy. Na základe 
presvedčenia o existencii Boha Stvoriteľa boli rozvinuté myšlienky o ľudských právach, 
rovnosti všetkých ľudí pred zákonom, presvedčenie o nedotknuteľnosti ľudskej hodnoty 
každej jednej osoby a vedomie zodpovednosti ľudí za ich konanie. Tieto poznatky rozumu 
tvoria našu kultúrnu pamäť. Ignorovať ju alebo považovať za číru minulosť by bolo 
odvrhnutím svojej vlastnej kultúry a zbavením sa našej celistvosti. 

Keď mladý kráľ Šalamún prijímal moc, dostal možnosť žiadať o niečo. Čo by sa 
stalo, keby sme my – dnešní zákonodarcovia – dostali možnosť žiadať o niečo? Myslím, že 
ani dnes by sme nemohli žiadať nič iné než chápavé srdce – schopnosť rozlišovať dobro od 
zla a vytvárať tak skutočné právo, slúžiť spravodlivosti a pokoju. 

Ďakujem za Vašu pozornosť. 
preložil Ľubomír Rebek 


