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Program Indulony VI. 
 

KEDY S KÝM ČO 
piatok 
17:00 Padre, Majka príchod účastníkov, ubytovanie, registrácia 

18:00 
Padre, Juháska, 
Svišť, Majka 

oficiálne otvorenie Indulony, zoznamovačky 

19:00  večera 
20:00 Matúš 1. diskusný blok – úvod 
21:30  nočná vychádzka 

sobota 
7:30 Svišť ranné chvály 
8:00  raňajky 

9:00 
Matúš (sk. A) 
o. Michal (sk. B) 

2. diskusný blok 

10:30  prestávka 

11:00 
Matúš (sk. B) 
o. Michal (sk. A) 

2. diskusný blok 

12:30  obed 
13:30  prieskum priepasti Parkaň, frisbee, relax 

15:30 
Matúš (sk. A) 
o. Michal (sk. B) 

3. diskusný blok 

16:30 
Matúš (sk. B) 
o. Michal (sk. A) 

3. diskusný blok 

17:30 o. Michal sv. omša 
19:00  večera 
20:00 Padre, Majka intelektuálne a kolektívne hry 
22:00  večierka 

nedeľa 
7:30 Svišť ranné chvály 
8:00  raňajky 
9:00 Matúš 4. diskusný blok 

10:30  prestávka 
11:00 Juháska hodnotenie 
11:30  balenie 
12:00  obed 
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Na úvod  
 

   Vysoké platy, dôchodky, za 
ktoré sa dá cestovať po svete, 
charakterní politici, nízke dane, 
život bez korupcie... Ideálny štát? 
Nie tak celkom. Toto všetko totiž 
nestačí. 
   Vráťme sa na chvíľu o niekoľko 
desiatok rokov späť, keď na 
Slovensku zúril „socik“. Mnohí ľudia sa mu 
prispôsobili, veriaci prestali chodiť do kostola, väčšina 
ľudí vstúpila do Strany, len aby mali „pokoj“. (O tom, 
či to bol naozajstný pokoj, sa dá polemizovať.) No 
a tá menšina, ktorá chcela zostať Cirkvi verná, sa 
začala stretávať v tzv. podzemí. Začali sa tajné 
vysviacky kňazov, vydávali sa samizdaty, slúžili sa 
liturgie, v súčiastkách sa dovážali kopírky a tlačiarne 
zo zahraničia, a to všetko pod hrozbou väzenia, 
vyhadzovu z práce, zo školy, niektorým išlo dokonca 
aj o život. A predsa to fungovalo. Dobrovoľníci a tajní 
kňazi žili dvojakým životom v neustálom strachu, ale 
vedeli, že pracujú pre Cirkev a pre ľudí a že ich 
robota má zmysel. Keď si prečítate knižku Svetlo 
z podzemia, zistíte, aké množstvo samizdatov bolo 
počas socializmu vydaných, ako sa ľudia o ne dobre 
nepobili, všetko sa čítalo, o všetko bol záujem. 
   Potom prišla sloboda. A zrazu nikto nevie, čo si 
s ňou počať. Keď vtedy spomínaní dobrovoľníci išli 
proti prúdu, dnes sa plavia proti vodopádom. Môžeme 
vydávať časopisy, aké chceme, ale nemá ich kto 
čítať. Môžeme hovoriť, čo chceme, ale nemá nás kto 
počúvať. 
   Kde je potom ideál? Socializmus určite náš štát 
k ideálu nepriblížil. Ale kapitalizmus či demokracia 
(alebo ako nazvať dnešný stav) má od neho rovnako 
ďaleko. A chyba nie je v politikoch. Je v bežných 
ľuďoch, ktorí majú rôzne chute, názory a každý 
využíva svoju slobodu na niečo iné. Možno keby 
všetci žili vo väčšej pokore, dalo by sa niečo 
dosiahnuť. No pri rozličnosti a pýche ľudí je ideálny 
stav nedosiahnuteľný. 
   Takže nám ostáva len čakať, že nejakú tú utópiu 
zažijeme na druhom svete a dovtedy si môžeme 
o týchto témach podiskutovať s našimi vzácnymi 
hosťami – Matúšom Sitárom a otcom Michalom, 
ktorým ďakujeme za ich čas a ochotu zavítať k nám.  

Juháska 
 

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

7. 11. 2012, náklad 40 ks 
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A stojí-li vládce sám v čele své armády, pak už vůbec nesmí hledět na 
to, říká-li se o něm, že je krutý. Bez toho by nikdy neudržel ve vojsku kázeň, 
jednotu a bojeschopnost. Hannibal velel různorodému vojsku, zverbovanému 
kde se dalo, a přesto v něm nikdy nevzplanula proti němu vzpoura nebo 
rozbroje mezi jednotlivými skupinami, a to dokonce ani tehdy, když mu štěstí 
nepřálo. Dosáhl toho železnou kázní, která ve spojení s jinými jeho vynikajícími 
vlastnostmi budila u vojáků hrůzu a obdiv. Samotnou tvrdostí by toho byl ovšem 
nedosáhl. Někteří životopisci velebí jeho vojevůdcovské schopnosti a vytýkají 
mu krutost. Jsou slepí, když nevidí, že právě spojení všech těchto rysů v jedno 
bylo podstatou jeho mimořádných výsledků. 
 
Vybrané výroky N. Machiavelliho: 
 
• Pro lidi je mnohem lehčí ublížit těm, co milují, než těm, kterých se bojí.  
• Protože láska a strach mohou být těžko společně, pokud si máme mezi nimi 

vybrat, je o mnoho bezpečnější, aby se vás lidi báli než aby vás milovali.  
• Moudrý muž si má počínat jako lukostřelec: aby zasáhl příliš vzdálený cíl, 

namíří raději mnohem výš, nikoli však proto, aby šíp vyletěl vysoko, nýbrž 
proto, aby vyšším zamířením spíše zasáhl zvolený cíl.  

• Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. 
• Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou 

zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že 
si pohoršili.  

• Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým.  
• Jen oddanost založená na duchovních hodnotách, na nadosobním cíli a 

přesvědčení je spolehlivá.  
• Kde je velká poslušnost, nejsou velké překážky.  
• Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co slyšet chtějí.  
• Nejlépe zjistíte moudrost člověka tím, že se podíváte na jeho přátele.  
• Nejspolehlivější pevností je taková vláda, která nevyvolává nenávist lidu.  
• Není jiný způsob jak se ubránit lichocení, než říci vašim mužům, že vám 

nevadí, když vám řeknou, co si doopravdy myslí; ale když vám každý může 
říct, co si doopravdy myslí, ztratíte jejich respekt. 

• Proti ostatním říším se vladař může bránit dobrými zbraněmi a dobrými 
přáteli; když má vladař dobré zbraně, má i dobré přátele.  

• Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic 
jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící 
tomu, kdo vládne.  

• Vladárovi nikdy nechýba legitímny dôvod na to, aby porušil svoj sľub.  
• Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu 

vyhnout, nes jej jako muž.  
• Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří. 
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Niccoló Machiavelli 
Vladař 

 
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ 

O tvrdosti a shovívavosti, a zda je lepší být oblíbený, nebo obávaný 
 

Ideálem panovníka by vždycky měla být 
shovívavost a lidskost. Jenomže ne vždy je to 
možné a prospěšné. Cesara Borgiu považovali za 
násilníka, ale jeho tvrdost přinesla Romani 
pořádek, svornost, mír a jistotu. Porovnáme-li však 
způsob vlády s florentskou měkkostí a její 
následky v podobě zpustošení Pistoie, musíme 
dát za pravdu Borgiovým metodám. Je-li cílem 
tvrdostí pořádek, svornost a blahobyt, pak proti ní 
nelze vůbec nic namítat. Občasné, byť i přísné 
tresty jsou pro občany daleko milosrdnější než 
shovívavost vůči nepořádkům a rozbrojům, které 
nutně musí skončit zle pro všechny - vražděním 
a loupením. Trest postihuje jen jednotlivce. 

Zejména při zakládání státu číhají na 
panovníka četná úskalí a tvrdosti se nemůže vyhnout. Ale v tomto případě musí 
postupovat uvážlivě a lidsky, pečlivě vážit, komu věřit a komu ne, nedat se 
strhnout vlastní zbrklostí a panikou, protože od naivní důvěřivosti k neopatrnosti 
a od podezřívavosti ke krutovládě je vždycky jenom krok. 

Čemu tedy dát přednost - popularitě, či respektu? Obojí totiž sloučit 
v jedno nelze, tak jako oheň a vodu. Má-li se tedy panovník jednoho z toho 
zříct, pak je lepší oželet to první. Všichni dobře víme, že lidé jsou nevděční, 
pokrytečtí, zbabělí a ziskuchtiví, a pokud je ruka páně otevřená, přetrhli by se 
dobrou vůlí, slibují hory doly – celé své jmění, životy vlastních synů, svou krev. 
Jakmile však dojde k lámání chleba, na čtyráku obrátí. A jestliže na ni panovník 
spoléhal, se zlou se potáže. Koupená oddanost nemívá dlouhého trvání, 
protože na rozdíl od pozemských statků není naším majetkem a v pravý čas 
s ní nemůžeme libovolně nakládat. Jen oddanost založená na duchovních 
hodnotách, na nadosobním cíli a přesvědčení je spolehlivá. 

Lidé klidně ublíží tomu, koho milují, protože láska je morální závazek 
a ten pro svůj prospěch klidně poruší. Právě proto, že jsou špatní a slabí. Ale 
strach z trestu je přece jen drží na uzdě. 

Panovník má budit respekt, nikoli však strach, protože ten vede zase 
k nenávisti. A respekt si udrží potud, dokud nesáhne poddaným na majetek 
a na jejich ženy. Když už mu nezbývá než někoho popravit, pak to musí pádně 
zdůvodnit. Lidé spíš zapomenou na smrt třeba i vlastního otce než na ztrátu 
majetku. 
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Kto sú naši hostia 
 
 
Matúš Sitár, PhD. 
 

- vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity, 

- zaoberá sa starovekou a stredovekou filozofiou 
so zameraním na metafyziku, etiku a vzťah 
medzi rozumom a vierou, 

- vyučuje morálnu a politickú filozofiu v Kolégiu 
Antona Neuwirtha, 

- v roku 2010 začal na pokračovanie prekladať 
komentáre cirkevných otcov k nedeľným 
evanjeliám, 

- je šťastne ženatý a v očakávaní prvého 
potomka. 

 
 
 
 
 
Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  
 

- vyštudoval teológiu na Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave, 

- titul ThDr. získal v odbore pastorálna teológia v 
Poľsku, 

- habilitoval sa na GTF v Prešove, kde pôsobí na 
Katedre systematickej teológie, 

- v kňazskej službe pôsobil v Michalovciach, 
Poprade a Košiciach, 

- je zodpovedným redaktorom knižného 
Gréckokatolíckeho kalendára, 

- je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda v 
Michalovciach, členom Rady pre médiá pri 
Konferencii biskupov Slovenska, zástupcom 
Košickej eparchie v Rádiu Lumen, 

- v roku 2004 bol vymenovaný za tlačového 
hovorcu Košickej eparchie, 

- venuje sa najmä problematike viery a pastoračnej činnosti kňazov a cyrilo-
metodskej tradície v Gréckokatolíckej cirkvi, 

- je ženatý, má troch synov, 
- záľuby: knihy a dobro človeka. 
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Indulona V. 
30. 3. – 1. 4. 2012 Spišské Podhradie 

 
Hlavné témy Indulony V: Križiacke výpravy, inkvizície, hľadanie 

životného povolania. 
Piatok bol zoznamovací, keďže v Spišskom 

Podhradí sa v posledný  marcový víkend stretli skauti z 
celého Slovenska. K tomu patrila aj diskusná hra. Jej 
cieľom bolo naladiť účastníkov na najbližšie dva dni, 
ktoré sa mali niesť v diskusnom režime.  

Hostí sme mali dvoch. Tým prvým bol historik, 
kňaz a vysokoškolský asistent HEDr. Hromják, PhD. 
Témy, ktoré prednášal, poňal zoširoka, ale venovali 
sme sa predovšetkým pozitívnym i negatívnym 
dopadom križiackych výprav na Európu. 

Poobede sme s ním 
absolvovali podrobnú prehliadku 
Katedrály sv. Martina. V rámci nej 
sme sa dostali aj do starobylej 
knižnice, kde sme videli inkunábuly a 
všelijaké vzácne pamiatky, rúcha, 
knihy...  

Druhým hosťom bol Fabo 
Novotný (vodca 46. zboru Biela 
nádej). Po šarišsko-slovensky nám 
porozprával niečo o sebe, o svojich 
životných bojoch a križovatkách a vo 

všeobecnosti o tom, ako nájsť svoje životné smerovanie. 
Večer sme si pozreli príjemný film Gifted hands. Bolo v ňom veľa 

podnetných myšlienok, o ktorých sme sa potom ešte trošku rozprávali. Ale základ je 
mať vytýčený cieľ a veriť, že je v našich silách dosiahnuť ho. 

V nedeľu ráno po sv. omši v Kapitule a po raňajkách sme sa chytili ďalšej 
kontroverznej témy – stredovekých inkvizícií. Opäť Dr. Hromják, opäť široké 
historické súvislosti, pohľad Cirkvi, stredoveká Európa, 
šírenie heréz, vyhľadávanie heretikov, súdy, advokáti, 
hľadanie dôkazov, mýty, povery... Nevedeli sme 
skončiť a tento posledný blok sa nám pretiahol skoro o 
hodinu. Na konci sa strhla diskusia, keď ľudia mali 
zrazu množstvo otázok a pripomienok. 

Fotenie, hodnotenie, balenie, obed, lúčenie a 
zrazu bol koniec víkendu. Skutočne prínosného, teda 
určite pre tých, ktorí okrem bežného laického 
negativistického pohľadu chceli poznať aj druhú, 
pozitívnejšiu stránku týchto historických faktov. 
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C. S. Lewis – Rady zkušeného ďábla 

 
Knižky od C. S. Lewisa patria k osvedčenej duchovnej literatúre. Jeho Veľký rozvod 
bol hlavnou témou Indulony III. Tentokrát ponúkam úryvok zo 14. kapitoly 
pozoruhodnej knižky Rady zkušeného ďábla. Ide o list skúseného diabla, ktorý 
adresuje svojmu „chránencovi“ mladému diablovi Tasemníkovi. Nepriateľom logicky 
nazývajú Boha a pacientom je osoba, ktorú sa mladý diabol pokúša zviesť. 

 
Můj drahý Tasemníku, 
 ... Teď mě napadá jen jedno. Tvůj pacient je teď 
pokorný; už jsi ho na to upozornil? Každá ctnost nám připadá 
méně hrozná, pokud si jí člověk je vědom, a obzvlášť to platí 
o pokoře. Ve chvíli, kdy bude skutečně chudý v duchu, 
propašuj do jeho mozku příjemnou myšlenku: „Propánakrále, 
já jsem  pokorný!“, a téměř vzápětí se v něm objeví pýcha – 
pýcha na vlastní pokoru. Pokud si to nebezpečí včas 
uvědomí a tuto novou formu pýchy zdolá, ať je pyšný zase 
na to – a tak dále, kolikrát jen budeš chtít. Ale nezkoušej to 
příliš dlouho; mohl bys v něm probudit smysl pro humor 
a míru. Pak by se Ti jenom vysmál a šel si lehnout. 
 Ale tou ctností jménem pokora bych se měl zabývat ještě kvůli něčemu 
jinému. Náš Nepřítel chce prostřednictvím ctností dosáhnout toho, aby člověk 
odvrátil svoj pozornost od sebe k Němu a ke svým bližním. Právě to je skutečným 
slouhodobým cílem pokory a nedůvěry k sobě; pokud tohoto cíle nedosáhnou, 
téměř nám neuškodí. Dokonce nám mohou i prospět, jestliže způsobí, že se člověk 
bude věnovat jen sám sobě, a obzvláště, pokud pohrdání sebou samým přejde 
i v pohrdání ostatními tvory, a pak i v beznaděj, cynismus a krutost. 
 Pravý smysl pokory tedy musíš před pacientem zatajit. Ať na ni nehledí 
jako na nesobeckost, ale jako na určitý druh mínění (hlavně špatné mínění) 
o vlastním talentu a charakteru. Nějaký talent asi má. Měl by žít v přesvědčení, že 
pokora spočívá v tom, aby se snažil věřit, že jeho talent má menší cenu, než on si 
myslí. Jistěže také skutečně má menší cenu, než on si myslí, ale o to nejde. 
Důležité je, aby si názorů nevážil kvůli jejich pravdivosti, ale kvůli něčemu jinému. 
Tím se zavleče prvek nečestnosti a předstírání do jádra něčeho, co by se mohlo 
stát ctností. Díky této metodě si tisíce lidí myslí, že pokora spočíva v tom, že hezké 
ženy si namlouvají svoj ošklivost a chytří muži zase svoj hloupost. Protože se tak 
snaží uvěřit něčemu, co je někdy zjevný nesmysl, nemůže se jim to podařit a my je 
donutíme k nekonečným úvahám o nich samých, jak se budou snažit dosáhnout 
nemožného. Pokud se máme připravit na strategii Nepřítele, musíme uvážit, co je 
Jeho cílem. Nepřítel chce člověka přivést do takového duševního stavu, ve kterém 
by dokázal navrhnout nejlepší katedrálu na světě, věděl by, že je nejlepší, a měl by 
z toho radost – ani větší, ani menší, ani jinou radost, než kdyby to dokázal někdo 
jiný. (...) Chce, aby lidé v sobě nechali svoj živočišnou sebelásku co nejrychleji 
zemřít, ale dlouhodobě jim asi chce vrátit jiný druh lásky: lásku k Němu a k bližnímu 
a vděčnost za všechny lidi včetně jich samotných. 


