
 

12   

 

Program Indulony 9 
 

KEDY S KÝM ČO 
piatok 
18:00 organizátori Príchod a registrácia účastníkov 
19:00  Večera 
20:00 Martin Horemuž 1. DB – Ukrajinsko-ruský konflikt 
21:30 organizátori Zoznamovačky 

 
7:30  Budíček 
8:00 organizátori Ranné chvály 
8:30  Raňajky 
9:00 Daniel Pastirčák 2. DB – Ekumenizmus 

10:30  Prestávka 
11:00 Daniel Pastirčák 3. DB – Kvalitná literatúra vs. brak 
12:30  Obed 
13:30 organizátori Odpočinok, vychádzka, relax 
15:00 Mária Homolová 4. DB – Poruchy správania detí 
16:00  Prestávka 

16:30 Mária Homolová 
5. DB – Otázky z publika a riešenie 
konkrétnych problémov v oddieloch 

18:00  Večera 
19:00 Daniel Pastirčák Duchovný program 
20:00  Prestávka 
20:30 Daniel Pastirčák Neformálna diskusia 

 
7:00  Budíček 
7:30  Raňajky 
8:00 Daniel Pastirčák 6. DB – Duchovno pre každého 
9:30  Prestávka 

10:00 Mária Homolová 7. DB – Konštruktívna kritika 
11:00  Sv. omša 
12:00 organizátori Hodnotenie akcie 
12:30  Obed, balenie, odchod 
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Indulona 9 
(intelektuálne, duchovné a logické napredovanie) 

4. – 6. 4. 2014 Liptovská Osada 
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68. zbor Biele vrany Košice 
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Na úvod  
 

    Prečítala som si Čintet od Daniela 
Pastirčáka. Knihu plnú absurdností a 
bizarných postáv (čím nechcem 
povedať, že je bez myšlienky a 
vnútornej logiky). A nevdojak sa mi v 
spomienkach vynoril úsmevný zážitok 
spred dvadsiatich rokov. Možno preto, 
že je tiež trochu absrudný.   
   Keď sme boli deti, prepichla sa nám 
volejbalová lopta. Dlho čupela sfúknutá na dvore, až sme 
sa jedného dňa rozhodli, že ju vypitváme. Chytili sme ju a 
olúpali sme kožené pásy z jej povrchu. V rukách nám 
ostala mäkká čierna guľatá duša husto opletená bielymi 
vláknami. Ideálna hračka. Tak dlho sme si ju pohadzovali, 
až sa zachytila na nedostupných konároch starej čerešne 
vysoko nad zemou. Pokusy o jej získanie sme po nejakej 
hodine vzdali, a tak tam zostala, hompáľajúc sa vo vetre. 
Visela tam už asi rok, keď nám ktosi zazvonil pri bránke. 
Predstavil sa ako skúsený ornitológ a moju mamku 
presviedčal o tom, že na našom strome našiel hniezdo 
mimoriadne vzácneho vtáka. Keď mu mamka vysvetlila, 
že to nie je žiadne hniezdo, ale olúpaná volejbalka, 
chlapík si asi povedal, že túto trápnu scénu netreba 
predlžovať a rýchlo odišiel. Na tejto historke sme sa 
potom zabávali ešte dlhé týždne. 
   V živote som už prečítala všeličo. Niečo ma oslovilo, 
niečo nahnevalo, niečo pobavilo, iné považujem iba za 
stratu času. Ako však rozlíšiť, čo z toho má skutočnú 
hodnotu? Čo je naozaj kvalitné a čo sa iba tak tvári? 
V knihách je ukrytá múdrosť. Kilogramy múdrostí. Ale 
priznajme si, často aj celé tony hlúpostí. 
   Prísť na Indulonu (a zorganizovať ju) pre mňa znamená 
mať nezodpovedané otázky. Keby bol Baden-Powell 
katolík, bol by vyhlásený za svätého? Žili v jeho časoch 
deti s poruchami správania, hyperaktivitou a všelijakými 
dys...? Ak áno, ako k nim pristupoval? Ak nie, ako je 
možné, že dnes nám spestrujú život hádam v každej 
skautskej družine? Môže kniha – najväčší priateľ človeka 
– čitateľovi niekedy uškodiť? Ktoré knihy sú cennými 
hniezdami a ktoré iba ošúpanou loptou? A pre úplnosť: 
Čo môže svet očakávať od konfliktu na Kryme? 
   Odpovede budeme hľadať spoločne s našimi hosťami – 
Danielom Pastirčákom, Máriou Homolovou a Martinom 
Horemužom. Ďakujem im, že svoj vzácny čas sa rozhodli 
stráviť s nami. Verím, že bude prínosný pre nás a aspoň 
trošku aj pre nich. 
   Tak nám Pán Boh pomáhaj. 

Juháska 

 

Vydal Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice, indulona.68zbor.sk 
Zostavila – Juháska (Jana Vinterová), články dodali – Juháska 

Obálka – Sima (Simona Marenčíková) 
18. 3. 2014, náklad 40 ks 
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Kniha rozhodne nie je elegantnou prózou a pôsobí niekedy neohrabane a 
úplne nepresvedčivo. Mňa špeciálne vyrušovalo, že každá božská osoba sa 
predtým, ako čokoľvek povedala, vždy "zachichotala"... Ale to môže byť iba zlý 
slovenský preklad. 

Aby som to zhrnul, knihu by som svojmu priateľovi neodporučil. Ak ju už 
niekto ide čítať, tak iba ako cvičenie rozlišovania. Môj osobný názor je, že kniha 
za pár rokov upadne do hlbokého zabudnutia a rozhodne sa nezaradí k veľkým 
Dostojevského dielam. Ľudia z nej nikdy nenačerpajú, čo by mohli načerpať od 
Terézie z Avily, Sv. Jana z Kríža či iných mystikov. Skôr sa obávam, že kniha 
pár vlažných katolíkov odvedie od pravej viery. 
 
Brat Šavol: 
 

„Keď chceš porozumieť svojmu Bohu, keď ho chceš pochopiť, keď 
chceš, aby si mal zimomriavky po tele a aby Ti tiekli slzy, prečítaj si Chatrč,“ 
napísal mi spolubrat, ktorému som k Vianociam daroval knihu Williama P. 
Younga. Jeho SMS prinútila aj mňa, aby som zobral Chatrč do ruky. O niekoľko 
málo hodín som ju mal v sebe. Mal som pri tom zimomriavky i slzy v očiach. 

Je to kniha, ktorá vám umožní pochopiť seba, pochopiť Boha v nás. 
Chatrč je dobrodružstvo, ktoré neponúka otázky, ale dáva odpovede. Rúca 
mýty. Je dôkazom, že sa ako ľudia predsa len vyvíjame. Svätý Augustín by už 
dnes nemusel malému chlapcovi pri mori povedať, že pochopiť Trojicu je 
ťažšie, ako preliať lyžičkou more do malej jamky v piesku. Jednoducho by mu 
povedal: Prečítaj si Chatrč a pochopíš svojho Boha. Pochopíš Trojicu. 

Chatrč je malou láskavou fackou všetkým teológom, ktorí si z Boha 
urobili vedu. Chatrč je lekciou o tom, že tie najzložitejšie veci sú v podstate tie 
najjednoduchšie. A to platí azda na prvom mieste zo všetkého o Bohu. 
Prečítajte si Chatrč a nič vo vašom živote nebude už ako predtým. Lebo sa 
stretnete s Bohom. A stretnutie s ním nie je nikdy bez toho, aby človeka 
nechalo nezmeneným. 

Youngova Chatrč je zjednodušenou podobou teológie Jozefa 
Ratzingera. Je skriptami dogmatickej teológie, ktoré písal sám Boh. Žiadny, ani 
ten najrenomovanejší teológ by sa za ne nemusel hanbiť. Myslím, že i Tato, 
Saraju a Ježiš by boli spokojní. 

Boh má skutočne zmysel pre humor. Uniká teológom, ktorí sa ho 
snažia zatvoriť do kníh, aby sa nechal poznať všetkým. Lebo on prišiel pre 
všetkých. Uznávam, že Chatrč bola správna voľba. Je tým najlepším 
vykročením do nového roka. 

Tri knihy doteraz zmenili podstatne môj život: Sväté Písmo, Lewisov 
Veľký rozvod a Youngova Chatrč. Ak by som mohol byť na chvíľu pápežom, 
kvôli jedinému. Aby som udelil svoje Imprimatur dvom posledným knihám. 

 
http://www.postoy.sk/chatrc 
http://www.postoy.sk/kultura2009 
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Chatrč – kresťanská duchovná literatúra alebo nie? 
www.postoy.sk 

 
Fenomenálny globálny úspech kontroverznej knihy Chatrč dorazil aj na 

Slovensko. Celosvetovo sa doteraz sa vytlačilo 10 miliónov kópií. Kniha 
onálepkovaná ako kresťanská sa stretla s nebývalým ohlasom. Pohľady na ňu 
sa však v katolíckych kruhoch rôznia. Tu sú dva z nich. 

 

Admin Postoya: 
 

Kniha, ktorú som dostal od priateľov ako darček k 
meninám, ma okažite zaujala. Malé dievčatko Missy sa 
stane obeťou únosu, sexuálneho zneužitia a vraždy. Jej 
súrodenci a rodičia prežívajú hlbokú traumu z tejto 
udalosti. Ako otec dvojročnej dcérky som prežíval Mackov 
príbeh so všetkými emóciami. Kniha naozaj šokuje 
príbehom, na ktorý žiadny otec nechce ani pomyslieť. 
Ktokoľvek bude rozprávať o únose, znásilnení a vražde 
malého dievčaťa, nevyhnutne šokuje a zaujme. 

Avšak v ďalšej časti kniha naberá bizarný smer a 
ja som knihu dočítal iba s veľkým sebazaprením. Mack, 
hlavný hrdina, uprostred svojho smútku zrazu dostane záhadné pozvanie do 
chatrče, kde bola jeho dcéra zavraždená. Na stretnutie ho pozval sám „boh". 
Mack po krátkom váhaní pozvanie prijme a v chatrči sa stretne s „božou 
trojicou", ktorú predstavuje „boh" – mohutná černoška Tato, nie veľmi pekný Žid 
„Ježiš" a „duch svätý" v podobe aziatky „Saraju". V skratke sa dá povedať, že 
zvyšok knihy Mack strávi s Tatom, Ježišom a Saraju, ktorí mu rozprávajú o 
sebe a ľuďoch. Toto rozprávanie nám má priblížiť Božiu trojicu a zároveň 
recenzie z obálky sľubujú odpoveď na mystérium utrpenia vo svete. 

Plané sľuby. Chatrč sa totiž nijako s mystériom utrpenia nevyrovnala. O 
to aktívnejšie sa snaží prekresliť kresťanský obraz Boha. Čerpajúc z emócií a 
zranenia, ktoré spôsobí, je jej silný príbeh zneužitý. Partizánskym spôsobom 
prináša protikatolícke teologické pohľady. Miestami z toho trčí až New Age 
mentalita a synkretizmus. 

Kniha tvrdí, že jej pohľad na Svätú Trojicu je rozširujúci, osviežujúci a 
nezaťažený predsudkami. Na mňa však ten pohľad pôsobil ako neuveriteľne 
obmedzujúci, škatuľkujúci nepochopiteľného a neobsiahnuteľného Boha do 
akýchsi bizarných, mne málo sympatických postáv. Okrem iného kniha 
implicitne alebo explicitne podáva nasledujúce tvrdenia: 
• Ježiš v knihe spochybňuje náboženstvo a cirkevné inštitúcie. 
• Satan a démoni neexistujú. 
• Hierarchiu vytvoril človek a Boh ju neschvaľuje. 
• Pocit viny je zlý a odvádza nás od Boha. 
• Neexistuje posledný súd, súdiť sa budeme sami. 
• "Cirkevníci" nerozumejú Sv. Trojici. 
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Kto sú naši hostia 
 
Mgr. Daniel Pastirčák  
 
- narodil sa 29. 1. 1959 v Prešove,  
- básnik, prozaik, esejista, kazateľ, výtvarník, 
- študoval na Strednej umeleckej škole – odbor 

keramika v Košiciach, nadstavbu absolvoval v 
odbore reštaurovanie v Bratislave. Tu 
vyštudoval aj teológiu na Slovenskej evanjelickej 
bohosloveckej fakulte, 

- pracoval v mestskej galérii, neskôr sa stal 
kazateľom Cirkvi bratskej, 

- svoje verše a prózy publikoval na prelome 80. a 
90. rokov v Slovenských pohľadoch, Tvorbe, 
Romboide a Mostoch, 

- výber z tvorby – prózy: Damianova rieka (1983), Čintet alebo More na konci 
sveta (2000), Mini mýty (2011), Evanjelium podľa Jóba (2013); poézia: 
Tehilim (1997), Kristus v Bruseli (2005), Slovo pred slovom (2012); divadelná 
hra: Hra o svätej Dorote, 

- ako výtvarník vystavoval svoje práce v Londýne, Bratislave, Mikeli (Fínsko), v 
Prahe, Vancouveri (Kanada), 

- je členom Obce spisovateľov Slovenska a Pen klubu, 
- za svoju literárnu a výtvarnú činnosť získal viacero medzinárodných ocenení, 
- záujmy: hudba, turistika, príroda, 
- je ženatý, má tri deti. 
 
PhDr. Martin Horemuž, PhD.  
 
- narodil sa v r. 1977, 
- politológiu študoval na Trnavskej univerzite a rigorózne 

konanie ukončil na Ústave politológie FF UK v Prahe, 
- v súčasnosti je postgraduálnym študentom v odbore 

medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a 
medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, 

- odborne sa zameriava na bezpečnosť a bezpečnostné 
otázky postsovietskeho Ruska, 

- je autorom viacerých kníh, napr.: Súčasná bezpečnostná 
politika Ruskej Federácie a jej vybrané dimenzie, 

- je autorom viacerých článkov z oblasti politickej situácie 
v Rusku: Politický systém Ruskej federácie 20. rokov po rozpade ZSSR, 
Súčasný stav a perspektívy ďalšieho vývoja etnického konfliktu v Náhornom 
Karabachu v kontexte rusko-gruzínskej  vojny v auguste 2008. 
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 ThDr. PhDr. Mária Homolová, PhD. 
 
- vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte 

UPJŠ, po revolúcii externe študovala na 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK 
odbor učiteľstvo (etická výchova – 
náboženstvo) a katolícka teológia, 

- pracuje ako klinická psychologička v privátnej 
ambulancii, 

- prednáša pastorálnu psychológiu v Kňazskom 
seminári v Badíne. 

 
 

Ekumenizmus na Slovensku 
Ľubomír Stanček 

 
V Slovenskej republike je 

registrovaných pätnásť cirkví a 
náboženských spoločností: 

1. Rímskokatolícka cirkev, 
2. Gréckokatolícka cirkev, 
3. Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania na Slovensku, 
4. Reformovaná kresťanská cirkev 

na Slovensku, 
5. Pravoslávna cirkev, 
6. Náboženská spoločnosť Jehovovi 

Svedkovia, 
7. Cirkev bratská, 
8. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 
9. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, 
10. Cirkev adventistov siedmeho dňa, 
11. Apoštolská cirkev na Slovensku, 
12. Kresťanské zbory na Slovensku, 
13. Evanjelická cirkev metodistická, 
14. Cirkev československá husitská na Slovensku, 
15. Starokatolícka cirkev. 

 
Každá z registrovaných cirkví a náboženských spoločností má zo 

zákona nárok na štátne dotácie, na zriaďovanie vlastných cirkevných škôl a na 
vyučovanie náboženstva v školách, na vstup do verejných zdravotníckych 
zariadení, do zariadení sociálnej starostlivosti i do ubytovacích objektov 
vojenských útvarov. Majú právo vstupu do verejnoprávnej televízie a rozhlasu. 
Teda majú právnu subjektivitu vyplývajúcu zo zákona so všetkými 
náležitosťami, ktoré sú s tým spojené. 
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- dyslexia (neschopnosť naučiť sa čítať napriek primeranej inteligencii 
a sociokultúrnym príležitostiam), 

- dysgrafia (porucha písania, postihujúca grafickú stránku písomného 
prejavu, čitateľnosť, úpravu), 

- dysortografia (špecifická porucha pravopisu), 
- dyspraxia (porucha motorickej funkcie, ktorá postihuje osvojovanie, 

plánovanie a uskutočňovanie vôľových pohybov). 
 
ADD (Attention Deficit Disorder) 
 

Je to porucha pozornosti s prejavmi spojenými s nedostatočným 
sústredením. Ide o vývinovú poruchu pozornosti s normálnou aktivitou, bez 
hyperaktivity (syndróm deficitu pozornosti). 
 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
 

Je to porucha pozornosti s hyperaktivitou. Termín je adekvátny  
slovenskému ĽMD – ľahká mozgová dysfunkcia, ktorú formulovala v roku 1963 
komisia NIBND (the National Institute of Blindness and Neurological Diseases) 
takto: „Syndróm zahŕňa deti priemernej alebo nadpriemernej všeobecnej 
inteligencie s istými poruchami učenia a správania v rozsahu od najľahších až 
po ťažké, ktoré sú spojené s deviáciou centrálneho nervového systému. 
Deviácia sa môže vyskytovať samostatne alebo v kombinácii s oslabením 
percepcie, reči, pamäti, kontroly pozornosti, zvýšenou impulzivitou alebo 
poruchou motorickej funkcie.“ 

ADHD môže byť: 
- vývinová porucha charakterizovaná neprimeraným stupňom pozornosti, 

rozptýlenou pozornosťou a hyperaktivitou, 
- porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou, 
- porucha pozornosti a koncentrácie spojená s agresivitou, 
- porucha pozornosti a koncentrácie bez agresivity. 

 
 
http://www.mpc-
edu.sk/library/files/hucik_publikace_met_min_adhd_add_spu.pdf 
Hučíková, A. – Hučík, J.: Metodické minimum pre pedagóga o ADHD, ADD, 
ŠPU. Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2010. 
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Poruchy učenia a pozornosti – terminologické 
vymedzenie 

Alena Hučíková, Ján Hučík 
 
 
 

V psychologickom slovníku 
Hartl, Hartlová (2004) definujú pojem  
„porucha“ ako najčastejšie trvalé 
narušenie funkcie, procesu; termín 
porucha je často používaný na 
označenie existencie klinicky 
rozpoznateľného súboru príznakov, 
napr. v správaní, ktorý je zväčša 
spojený s pocitom tiesne a narušením 
funkcií. 

V detskom veku sa vyskytuje 
celý rad porúch a v rôznych 
kombináciách. Ich diagnóza býva 
komplikovaná. Určiť, či žiak trpí nejakou 
poruchou, je zložitý proces 
a uskutočňujú ho len dobre fundovaní odborníci. Často však učiteľ prvý 
identifikuje, že výkony a správanie žiakov s poruchou sa od výkonov 
a správania ostatných žiakov líšia tým, že jeho prejavy sú závažnejšie, 
trvalejšie a spoločensky viac obťažujú. Vo väčšine prípadov žiakov ide 
o ťažkosti prechodné, v ostatných prípadoch ide o problémy závažnejšie 
a dlhodobé. Deti sú nešťastné, neschopné poučiť sa z vlastných chýb, ale aj 
nadviazať plnohodnotný vzťah s ostatnými rovesníkmi. 

Špecifické poruchy učenia sú označované termínmi s predponou 
dys-, ktorá „znamená rozpor, deformáciu, dysfunkcia je zlá, deformovaná 
funkcia a z hľadiska vývinu neúplne, nedostatočne vyvinutá psychická funkcia.“ 
(Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 2003.) Medzinárodná klasifikácia 
chorôb označuje špecifické poruchy vývinu školských zručností ako „poruchy, 
pri ktorých je nadobúdanie zručností obmedzené od skorých vývinových štádií. 
Obmedzenie nie je len dôsledkom chýbania možnosti učiť sa, ani prejavom len 
mentálnej retardácie a nezapríčiňuje ho ani daktorá forma získanej choroby 
alebo poranenia mozgu“. Špecifické poruchy musíme odlíšiť od 
nešpecifických – pseudoporúch, ktoré môžu byť spôsobené napr. málo 
podnetným prostredím. 

Špecifické poruchy učenia: 
- dyspinxia (porucha kresbových schopností, deformácia kresby), 
- dysmúzia (porucha osvojovania hudobných zručností), 
- dyskalkúlia (neschopnosť naučiť sa počítať, ovládať číselné rady, čítať 

matematické symboly, uskutočňovať matematické operácie 
a neschopnosť zvládať geometriu), 
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 Čo prináša ekumenizmus 
 

Záver 20. storočia priniesol porozumenie. Odstránili sa – aspoň u 
oficiálnych predstaviteľov – slová a činy a neboli vyslovené názory, ktoré by 
znevažovali ostatné cirkvi alebo nespravodlivo by posudzovali ich učenie a 
život, čo sa vždy nedá povedať na nižších úrovniach. Viac sme svedkami 
nádherných gest úcty a lásky voči iným kresťanským cirkvám. To sa 
objavilo už pri pozvaní iných cirkví na koncil pápežom Jánom XXIII. a následne 
počínaním Pavla VI., ktorý počas koncilu slávnostne odprosil protestantov za 
chyby v dobe reformácie, pokiaľ boli zavinené Katolíckou cirkvou. Patriarcha 
Athenagoras a Východ bol hlboko dojatý vrátením viacerých relikvií 
východných svätcov. Patriarcha bol šokovaný, keď Pavol VI. neočakávane si 
kľakol a pobozkal mu nohy. Gesto pre nás neobvyklé, ale pre Východ to bolo 
zjavenie Ježiša, ktorý svojim učeníkom umýva nohy.  

Ekumenizmu prispieva vzájomné poznávanie. V posledných 
desaťročiach najmä neoficiálne, ale aj oficiálne miešané skupiny spoločne 
študovali sporné otázky. Tým sa odstránili mnohé nedorozumenia. Zistilo sa, že 
spor o vzťahu viery a skutkov je nedorozumením. Totiž obe strany, hoci sa 
rôzne vyjadrujú, majú na mysli živú vieru, ktorá sa prejavuje skutkami a skutky 
nám dáva Pán Boh ako ovocie viery a milosti. Hlavne medzi evanjelikmi a 
katolíkmi, ďalej medzi anglikánmi a katolíkmi sa dosiahlo významné zblíženie aj 
v takých delikátnych otázkach, ako je Eucharistia a otázka pápeža ako úradu 
všeobecnej jednoty. V spoločnom katolícko-evanjelickom dokumente 
teologickej komisie o Eucharistii ostáva neujasnených iba niekoľko bodov: 
charakter obety, pritom však obe strany vyznávajú skutočnú prítomnosť Pána 
pod spôsobmi chleba a vína. Čo najviac prekvapuje, uznáva sa potreba 
všeobecného pastierskeho úradu. Aspoň časťou evanjelických a 
anglikánskych teológov bez diskusií sa pripúšťa historická forma tohto úradu, t. 
j. úrad rímskeho biskupa a za istých podmienok sa považuje za prijateľný pre 
západné cirkvi. Podobne aj východné cirkvi sú ochotné uznať primát Petrovho 
úradu ako "primát cti a lásky". Toto je klasická historická formulácia na 
Východe. Navyše, keď hovorí o funkcii rímskeho biskupa, priznáva mu v 
skutočnosti viac ako len čestný primát. Množia sa príklady krásnej spolupráce 
na poli spoločných úloh. Napríklad v oblasti spoločenských komunikačných 
prostriedkov. 

Sú to značné pokroky aj vo vzťahu ku kroku preskúmať vlastnú vernosť 
cirkví voči evanjeliu a na základe toho prikročiť k obnove a reforme vlastnej 
cirkvi. Inými slovami: pokánie cirkvi ako takej. Z katolíckej strany Druhý 
vatikánsky koncil a naň naväzujúca obnova nie je ničím iným ako takýmto 
spytovaním svedomia, pokáním a novým životom cirkvi. Je príznačné, že 
väčšina nových vecí zavedených koncilom je v katolíckej náuke v zásade 
obsiahnutá, avšak v praxi cirkvi zanedbaná alebo zahmlená. Zároveň sú to 
veci, ktoré žijú v praxi Východu alebo boli požadované reformátormi. Tak vo 
vzťahu k Východu je to koncelebrácia kňazov, čo je apoštolský zvyk a na 
Východe dosiaľ zachovaný. Ďalej prijímanie „pod obojím“, čo je na Východe 
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všeobecné, sa povolilo na 
Západe za istých 
podmienok. Taktiež 
zavedenie národnej reči 
po koncile prešlo bez 
ťažkostí. Rovnako prešiel 
princíp kolegiality 
biskupov; to je zásada, že 
každý biskup je 
spoluzodpovedný za celú 
cirkev, a preto ju riadi spolu 
s pápežom a v bratskej 
jednote aj s ostatnými 
biskupmi, pri zachovaní 
primátu Petra. Aj tento 
princíp na Východe stále žil a koncil ho znovu zdôraznil po stáročiach, keď v 
praxi táto zásada bola zanedbaná centralistickými tendenciami v Katolíckej 
cirkvi. 

Je pravda, že zavedenie národnej reči v liturgii a prijímanie „pod 
obojím“ patria aj medzi požiadavky reformátorov. V ďalších bodoch, ktoré koncil 
opäť vyzdvihol a pozbavil ich nedostatkov v praxi hlásania a života, poznávame 
opäť prvky, ktoré vyzdvihla a uplatňovala reformácia, ako sú všeobecné 
kňazstvo laikov, ich aktívna úloha na každom úseku života cirkvi, jedinečné a 
popredné miesto Písma v teológii aj v duchovnom živote kresťana. V 
minulosti teológia bola pričasto špekulatívna. 

U protestantov môžeme vidieť záujem o Eucharistiu. Niektorí 
duchovní ako Blumhardt a bratia v Taizé obnovujú sviatosť zmierenia formou 
osobnej spovede, a o inštitúcii pápeža sa hovorí bez posmeškov. Najviac 
pokročila snaha o znovuzjednotenie vo vzťahu k anglikánskej cirkvi. Podľa 
niektorých odborníkov úplné zjednotenie s anglikánmi môže byť vecou 
budúcich niekoľkých desaťročí. 
  Významné miesto v ekumenizme zohrávajú hnutia. Ide najmä o 
spoločenstvo v Taizé a hnutie Fokoláre. Sme tiež svedkami iniciatív, ktoré 
podporujú život podľa evanjelia. Najmä stretnutia mladých s pápežom sú viac 
a viac navštevované aj anglikánmi i protestantmi, ktorí tak naznačujú túžbu žiť v 
jednote a vo vernosti vlastnej cirkvi, avšak podľa tých istých zásad ako katolíci. 
Dá sa o nich hovoriť, že sú to zázraky milosti, znamenia prichádzajúcej úplnej 
jednoty Kristovej cirkvi na celom svete. 
 

http://www.vincentini.sk/data_web/editor_data/file/Cirkvi_na_slovensku_a_eku
menizmus.pdf 
Stanček, Ľ.: Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus. Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka, Spišská kapitula – Spišské Podhradie 2002. 
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Veľkonočná 

Daniel Pastirčák 
 
 

Slnečné ráno. Vstávam. 
V chladnom porceláne vane 
zo sprchy prší teplý dážď. 
 
Teba však, v iné ráno, 
šľahajúce biče 
zalievajú kropajami krvi. 
 
Na voňavé telo obliekam 
značkový oblek, češem sa, 
upravujem kravatu. 
 
No ty si nahý, 
tvoje rúcho na zdrapy 
trhajú hluční vojaci. 
 
Vchádzam do kostola. 
Milé úsmevy, 
zdvorilé stisnutia rúk. 
 
Na teba pľujú. 
Do tvojho mlčania 
vykrikujú vtipy. 
 
Z kazateľne horlivo 
formulujem niekoľko 
závažných myšlienok o utrpení. 
 
Tepnami tvojich zápästí 
preniklo chladné železo. 
 
Volám patetickým hlasom. 
 
Ty šepkáš. Som smädný. 
 
 

Vyzeral som dôstojne, 
no po celý čas som na sebe cítil tvoje oči. 
Keď som si večer pred otvoreným oknom 
kľakal k modlitbe, 
bál som sa pozrieť na ďalekú panorámu 
zmrákania. 
 
Akoby nekonečno celé bolo iba tvoja krv, 
vtekajúca do prázdnoty môjho neba. 
 
Stál si v tom súmraku nado mnou 
a ja som sa bál zodvihnúť oči. 
 
Bojím sa ťa, Pane. 
Nie som ako Ty. Nie som hrdina. 
 
Zomrel som, 
lebo nie si hrdina. 
 
Nie som ako ty, Pane. 
Neviem milovať. 
 
Zomrel som, 
lebo nevieš milovať. 
 
Desím sa ťa, Pane. 
Nie som ako ty. Nie som večný. 
 
Podal si mi z tej diaľky 
poranenú ruku. 
 
Zomrel som, 
aby si bol večný. 

 
 
 
Pastirčák, D.: Kázne. Zdravé telo v kóme. Calder, Bratislava 2012. 
 


