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Program Indulony VII. 
 

KEDY S KÝM ČO 
piatok 
17:30 Padre, Majka príchod účastníkov, ubytovanie, registrácia 
18:30  večera 
19:00 Majka zoznamovačky 
20:00  film k téme “gýč a umenie” 
21:00 o. Cyril Hamrák 1. diskusný blok 
22:30  večierka 

sobota 
8:00 Svišť ranné chvály 
8:30  raňajky 

9:00 
J. Kresila (sk. A) 
M. Dravecká (sk. B) 

2. diskusný blok  
A – umenie a gýč 
B – gýč v hudbe 

10:30  prestávka 

11:00 
J. Kresila (sk. B) 
M. Dravecká (sk. A) 

3. diskusný blok 
B – umenie a gýč 
A – gýč v hudbe 

12:30  obed 
13:00 Ondro vychádzka, relax 

15:30 
J. Kresila (sk. A) 
M. Dravecká (sk. B) 

4. diskusný blok 
A – umenie a gýč 
B – udalosti V. noci 

17:00  prestávka 

17:30 
J. Kresila (sk. B) 
M. Dravecká (sk. A) 

5. diskusný blok 
B – umenie a gýč 
A – udalosti V. noci 

19:00  večera 
19:30 Padre, Majka intelektuálne a kolektívne hry 
21:30  večierka 

nedeľa 
7:30 Svišť sv. omša 
9:00  raňajky 
9:30 M. Dravecká 6. diskusný blok – nejasnosti v Sv. Písme 

11:00 Juháska hodnotenie 
11:30  fotenie, balenie, upratovanie 
12:30  obed 
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Na úvod  
 

   Je Veľká noc. Trojročný 
Janko sa hrá v piesku. Zrazu 
preruší hru a s lopatkou v ruke 
sa spýta: " Mamka, už si 
povedala nášmu ujovi a tete, 
že Ježiš vstal zmŕtvych?" 
   Stále je Veľká noc. Na stole 
v obývačke je položené 
zátišie. Zlatožlté chlpaté kuriatka z drôtu, 
sýtozelená trávička pravidelného tvaru z PVC, 
dokonalé sádrové vajíčka... 
   Je to Veľká noc. A možno k nej trošku patrí aj ten 
gýč. Pestrofarebné pohľadnice s frázovitým prianím 
príjemných sviatkov, čokoládové vajíčka v 
pozlátenom staniole, lacné voňavky, korbáčik 
a Korbáčik ☺... Vlastne nám tie veľkonočné gýče 
až tak strašne neprekážajú. Patria k novodobým 
tradíciám, tak prečo ich rušiť. Ale bez Jankovho 
chápania nemajú žiadny zmysel.  
   Pýtali ste sa už niekedy ľudí bez vyznania, čo 
vlastne oslavujú na Veľkú noc? Väčšinou povedia, 
že je to sviatok jari a aj prebúdzanie prírody je 
dôvod na oslavu. Kuriatka, vajíčka a bahniatka sú v 
ich ponímaní skutočné symboly Veľkej noci. No 
dobre. Lenže príroda k prebúdzaniu potrebuje 
slnečné svetlo a teplo. Kam sa teda podela tá 
NOC? 
   Verím, že všetci, ktorí sme prijali pozvanie na 
Indulonu VII., chápeme, že najdôležitejšia udalosť 
Veľkej noci sa udiala naozaj ešte pred východom 
slnka. A že nebyť tejto udalosti, to slnko by už 
svietiť ani vôbec nemuselo. Určite nám o tom viac 
povedia naši hostia: o židovskej a kresťanskej 
Veľkej noci pani Dravecká a o gýči, umení a 
jasných i vágnych hraniciach medzi nimi pán 
Kresila. V diskusiách sa dotkneme aj ďalších 
príbuzných tém, takže je sa na čo tešiť. Ďakujem 
preto spomínaným vzácnym hosťom za ich ochotu 
a odbornosť a všetkým prajem krásny 
kvetnonedeľný víkend.  

Juháska 
 

PS: Ten trojročný Janko má dnes vyše 20 rokov a 
zjavne už od útleho detstva bol verný svojej skautskej 
prezývke - Padre. 

 

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

Obálka – Sima (Simona Marenčíková) 
19. 3. 2013, náklad 40 ks 
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Trýznivá smrť prichádzala často až po niekoľkých dňoch zastavením krvného 
obehu. Niekedy bola urýchlená prerazením lýtok. U židov sa ukrižovanie podľa 
Dt 21,22 považovalo za zvlášť ponižujúce. I u Rimanov to bol najpotupnejší 
trest smrti, ktorý sa používal pre otrokov a príslušníkov iných národov na 
potrestanie vraždy, lúpeže, zrady a vzbury. 
 
Pašie 

Ježišova cesta 
 k ukrižovaniu viedla z Olivovej 
hory na Kalváriu. Na smrť na kríži 
ho na popud židovských predákov 
odsúdili Rimania. O tomto 
poslednom bolestnom úseku 
Ježišovho života podávajú správu 
všetci štyria evanjelisti a ich 
vyjadrenie je tu podstatne 
jednotnejšie ako obvykle. 
Ježišovo utrpenie a smrť boli 
rozpoznané ako to najdôležitejšie 
v jeho živote, hoci spočiatku spôsobili sklamanie. V ostatných novozákonných 
spisoch je okrem faktu Ježišovej smrti zachytených len málo podrobností. 
Vidieť v nich skôr snahu o výklad tejto udalosti. Evanjeliá nám však rozprávajú 
vcelku podrobne o Ježišovej poslednej večeri s apoštolmi (s ustanovovaním 
eucharistie), ktorej predchádza správa o vstupe Ježiša do Jeruzalema, o 
vyčistení chrámu, o pomazaní Ježišovho tela olejom v Betánii - cez smrteľnú 
úzkosť na Olivovej hore, o jeho zatknutí, o procese pred veľradou a pred 
Pilátom (u Lukáša stojí Ježiš i pred Herodesom Antipasom), o krížovej ceste, 
ukrižovaní a o Ježišovej smrti, ako i o uložení Ježišovho mŕtveho tela do hrobu. 

Najstaršiu podobu pašií nájdeme určite u Marka, ale aj on už doplnil - 
ako mnohé výskumy dokazujú - rozprávanie o umučení Pána, ktoré pochádzalo 
zo skorších dôb. Matúš a Lukáš obohacujú pašie (v zásade orientované na 
Marka) dejinnými doplnkami, predovšetkým ale výkladovými prvkami (u Matúša 
ide o predpoveď Písma a jej splnenie, u Lukáša sa trpiaci Ježiš javí ako 
prenasledovaný spravodlivý mučeník, príklad pre ďalších mučeníkov). Ján 
potom posilňuje motív kráľovskej dôstojnosti a slávy trpiaceho a odsúdeného 
Krista. Pašie sú súčasťou christológie, rozprávaním evanjelia, teda radostnej 
zvesti; zvesť o vykúpení a ponížení sa stáva (definitívnym) "vyvýšením" (porov. 
Fm 2,6-11). 
 
Zdroj: 
Stubhann, M. a kol.: Encyklopedie Bible M-Ž. GEMINI, spol. s. r. o., Bratislava 
1992. 
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Fakty o Veľkej noci 

 
Veľká noc je najvyšší a 

najstarší kresťanský sviatok; 
predsa však nie je slávený 
všetkými cirkvami v rovnakom 
termíne a s rovnakým dôrazom. 
Nemecký názov Ostern je (od 
doby, keď žil Beda Venerabilis) 
odvodený od germánskej 
bohyne jari menom Ostara. Po 
grécky, latinsky a oficiálne 

cirkevne sa sviatok volá "pascha". Svojím vznikom a ranými dejinami je totiž 
veľmi úzko spätý so starozákonným (židovským) sviatkom paschy s pamiatkou 
na exodus, na veľkonočného, resp. paschálneho baránka, na oslobodenie. 
Pred Veľkou nocou slávil Ježiš svoju poslednú večeru a ponúkol sám seba ako 
dar - obeť. Aj on je potom chápaný ako veľkonočný (paschálny) baránok, 
"lebo bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus" (1 Kor 5,7). Podľa 
pravdepodobnejšej chronológie bol Ježiš zatknutý v noci pred židovským 
sviatkom paschy (13/14 nísan) a v piatok (deň prípravy, 14. nísan) ukrižovaný 
(Mk 14,1; Jn 19,31). Vlastný dôvod veľkonočných sviatkov však predstavuje 
Ježišovo zmŕtvychvstanie. Veľká noc je sviatkom zmŕtvychvstania. Ono bolo 
tiež podnetom, prečo prvotná cirkev skoro postavila nedeľu (deň Pána) vedľa 
soboty. Už v 2. storočí sa presadila kresťanská Veľká noc, časový termín bol 
dlhšiu dobu sporný (spor o Veľkú noc: najprv medzi židmi a židokresťanmi, 
potom medzi východnou a západnou cirkvou, či (hlavným) veľkonočným dňom 
má byť 14. nísan alebo nasledujúca nedeľa). Koncil v Nicei (325) rozhodol, že 
východiskom pre určenie má byť deň jarnej rovnodennosti. Podľa toho určuje 
prvý jarný spln termín Veľkej noci, ktorý teraz (ako nedeľa) môže ležať medzi 
22. marcom a 25. aprílom. Najnovšie snahy o fixovanie k určitému dátumu 
(podobne ako Vianoce) neboli zatiaľ prijaté. 
 
Trest smrti ukrižovaním 

Pašie sú správou o Ježišovom 
utrpení. Po sporoch so židovskými protivníkmi 
(predovšetkým však z vôle Božej) išlo o čin 
Ježišovej poslušnosti. Ukrižovanie (alebo 
zavesenie na kôl) bol spôsob trestu smrti, 
ktorý sa zrejme vyvinul v Perzii a bol zvlášť 
krutý. Rozšíril sa v helenisticko-rímskej dobe. 
Vykonával sa zavesením na kôl s priečnym 
brvnom alebo bez neho. V prvom prípade boli 
na priečnom tráme povrazmi alebo klincami upevnené ruky a na kole nohy. 
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Kto sú naši hostia 
 
Mgr. Mária Dravecká 
 

- vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor hra na 
klavíri a čembale a katolícku teológiu na UK, 
pracovisko Spišská Kapitula, 

- učí hru na klavíri a náboženskú výchovu na 
štátnom Konzervatóriu v Košiciach, 

- venovala sa hlavne komornej hre, niekoľko rokov 
učila hru na klavíri aj na PF KU v Ružomberku, 

- vedie biblické stretnutia vo svojej farnosti a 
venovala sa aj prednáškovej činnosti s hudobnou 
a biblickou tématikou. 

 
 
Mgr. Juraj Kresila, PhD.  
 
Je učiteľom na Prešovskej univerzite v Prešove, kde 
pôsobí na Pedagogickej fakulte na Katedre 
komunikačnej a literárnej výchovy. 
 
 
 
 
 

Veľká noc, gýč a smiech cez slzy 
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Prečo je záhradný trpaslík gýč? 

Bořek Šípek (architekt a dizajnér) 
 

Je celkom normálne, ak pri pohľade na nejaký predmet 
vieme celkom spontánne povedať, či je to vkusné, alebo naopak, 
či je to gýč. Keď však máme exaktne definovať, čo je to gýč, asi 
sa dostaneme do problémov. Filozof a estetik Umberto Eco pri 
jeho definovaní cituje nemeckého literárneho kritika Killyho: 
"V gýčoch nemá zmena registra poznávaciu funkciu, ale je tu iba 
na to, aby posilnila citový stimul, takže zaraďovanie epizód do 
textu sa nakoniec stalo normou. Gýč sa člení ako ktorákoľvek iná 
umelecká informácia, ktorej cieľom nie je strhnúť čitateľov do 
dobrodružstva aktívneho poznávania, ale ich, hoci aj násilím, 

prinútiť, aby sa podrobili efektu… Gýč sa logicky ponúka ako ideálna potrava 
pre lenivé publikum, ktoré by sa rado priblížilo k ideálom krásy a samo seba 
presvedčilo, že ich aj využíva bez toho, aby plytvalo energiou pri namáhavej 
percepcii… 

Gýč je typický postoj, ktorý má svoj pôvod v malomeštiactve – je to 
prostriedok, ako sa ľahko presadiť u publika, ktoré si nahovára, že konzumuje 
originálne zobrazenie sveta, hoci v skutočnosti má potešenie len z druhotnej 
imitácie obrazu a jeho prvotnej sily." 

Znie to síce trochu komplikovane, ale zjednodušene môžeme povedať, 
že gýč je odvodený, podkladajúci sa umelecký prejav súčasnosti a 
minulosti bez pravých umeleckých hodnôt. Často využíva obľubu určitých 
námetov a motívov, v podaní tradičnom i módnom. Všeobecná zrozumiteľnosť 
alebo citovosť umeleckého diela nie je však ešte príznakom gýča, ktorý sa 
dokáže uplatniť vo všetkých druhoch a formách umenia. 
 
Gýč neprovokuje 

Vo väčšine domácností gýč zaručene nájdeme, pretože je zväčša 
spojený s príjemnou spomienkou na udalosti či dovolenky… Chlpaté mačiatka 
s mašľami, obnažené telá, švajčiarske krajinky, kone, západy slnka… Gýčom 
môžu byť aj známe tváre, ktoré si môžeme na dovolenke kúpiť ako suvenír. 
Gýče – to sú veci, ktoré sú v našich očiach krásne a vyvolávajú v nás pozitívne 
emócie. Pohľad na ne je príjemný, upokojujúci. Gýč neprovokuje. Tým sa líši od 
umenia, ktoré nás provokuje k premýšľaniu. Gýč je súčasťou nášho bytia. Môže 
to byť muž, žena, predmet. Gýč môže byť nacionálny, internacionálny, 
homosexuálny, feministický, komunistický aj katolícky, moslimský… 
 
Kedy vznikol gýč? 

Gýč vznikol v 19. storočí, v období technickej revolúcie, keď sa začali 
veci reprodukovať. Tento názor prezentoval už Walter Benjamin. Autoportrét 
Vincenta van Gogha je umenie, ale jeho zjednodušené reprodukcie, ktoré 
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môžeme umiestniť kdekoľvek a v akomkoľvek množstve, sú gýč. Podobne je to 
s nádhernou antickou sochou, ktorá pretrvala tisícročia a dodnes ju obdivujeme 
ako umenie. Keď však ideme okolo stánkov so suvenírmi, kde si jej reprodukciu 
môžeme kúpiť v rôznych veľkostiach, je to gýč. 

Rovnako je to so zjednodušenými reprodukciami na hrnčekoch, 
tričkách, šatkách. Jeden trpaslík môže byť umením, ak ho vytvoríme ako 
jedinečné dielo schopné provokovať. Keď z trpaslíka narobíme tisícky 
kópií a umiestnime ich do záhrad, je to gýč. V súčasnosti produkujú nové 
gýče médiá. Napríklad SuperStar. Gýč sa stal hanbou všetkých kultúr, ale na 
druhej strane je možné dosiahnuť spojenie všetkých kultúr iba prostredníctvom 
gýča, ako na to poukázal už Milan Kundera. Gýč už dávno dobyl svet. Keby sa 
na našu planétu pozreli Marťania, nazvali by ju gýčom. 
 
Hitler s dieťaťom 

Umenie má rôzne funkcie: politickú, sociálnu, kritickú… S gýčom si 
rozumie aj architektúra. Ak sa domorodí Indiáni pomaľujú, má to svoj význam. 
Žijú v slamených chatrčiach, ktoré rešpektujú zákonitosti prostredia, čo má tiež 
svoj význam. Ak sa rovnako pomaľujú ľudia, alebo ak sa na sídlisku postaví 
niekoľko domov, ktoré nerešpektujú zákonitosti prírody, vznikne gýč. Desiatky 
rovnakých domov vytrhnutých z prostredia. Aj politika pracuje s gýčom: Hitler 
s dieťaťom v náručí, Bush s kovbojským klobúkom, Lenin a davy – to všetko je 
zámerne vytvorený gýč, ktorý má šancu páčiť sa ľuďom a získať si ich podporu. 
Všetko, čo je vytvorené na efekt, je gýč. Nemôžeme povedať, žeby bol gýč zlé 
umenie, rovnako ako zlé umenie nemusí byť gýč, pretože tak ako zlý maliar 
nemusí vedieť namaľovať dobrý gýč, nedá sa to ani opačne. Aj gýčiar musí byť 
zručný, musí ovládať remeslo. Gýč nikdy nie je abstraktný. Je vždy 
realistický, pretože ráta s emotívnym prístupom. 
 

Profil – Prof. Dr. arch. Bořek Šípek (1949) 
 
Špičkový architekt a dizajnér, ktorého stavby, interiéry a 
objekty sú roztrúsené  po celom svete. Narodil sa v 
Prahe, kde sa vyučil za nábytkára. V roku 1968 odišiel 
do nemeckého Hamburgu, kde skončil architektúru a v 
roku 1973 absolvoval filozofiu v Stuttgarte. V Essene 
prednášal teóriu dizajnu a v holandskom Amsterdame 
založil vlastné štúdio. V roku 1991 mu francúzska vláda 
udelila cenu La Croix Chevalier za umenie. Po revolúcii 
sa vrátil naspäť do Prahy, kde ho v roku 1992 vtedajší 
federálny prezident Václav Havel vymenoval za 
hradného architekta. Prednáša vo Viedni na Universität 
für angewandte Kunst. 
 
Zdroj: 
http://mozgovna.pravda.sk/umenie/clanok/19391-preco-je-zahradny-trpaslik-gyc/ 


