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Na úvod   
 
   Podľa KSSJ je osobnosť 
„človek, jedinec v istom 
smere vynikajúci, pre ľudskú 
spoločnosť niečo znamenajúci, 
dosahujúci významné posta-
venie“. Vítam vás teda na 13. In-
dulone plnej osobností – našich hostí. Keď som Š. Bučka 
prosila, aby mi poslal nejaké údaje o sebe na predstavenie 
do Indulonovín, poslal mi svoj životopis. Poďakovala som 
sa mu za to a napísala som mu, že našťastie nie je rok 2030, 
lebo v tom prípade by celá brožúrka bola len o ňom.             
(Pre úplnosť dodám, že to, čo je na nasledujúcej strane, je 
iba výber!)
   S Markom Šmidom ma pred rokom zoznámil v Bratislave 
Milan Lach. Bolo to po pochode za život, ktorý bol významný 
v tom, že sa tu stretli naši aj efezácki skauti pri spoločnom 
diele. Vždy ma teší, keď vidím spoluprácu namiesto 
konkurenčného boja. S Markom a Andym Legutkým (hosť 
na Indulone 8) sme potom v Košiciach zažili príjemno-ne-
príjemný večer na tolkšou s Mariánom Čekovským. Toto by 
bola samostatná kapitola, ale rada by som sa ešte raz takto 
verejnejšie poďakovala Markovi, že sa nechal nahovoriť na 
túto bláznivú akciu s nevyspytateľným moderátorom. Bol 
naozaj skvelý, nenechal sa vyviesť z miery a naozaj neviem, 
ako by som to bez neho zvládla. Takže, Marek, ešte raz veľká 
vďaka.
   Raz mi zazvonil telefón, neznáme číslo. Zahundrala som: 
Určite zase nejaký prieskum. Ale zdvihla som, porozprávala 
a zložila. Sedela pri mne dcéra a pýta sa ma: „Mamka, kto ti 
volal?“ „Prešovský biskup,“ odpovedala som. O. Milan mi 
poctivo volal zakaždým, keď sa ocitol v Košiciach, aby sme 
sa mohli porozprávať o Indulone. Bol skvelý.
   A Juraj Hajkovský? S ním sa opäť spája malý príbeh, ktorý 
sa začal v Chorvátsku minulé leto. Juraj vtedy daroval mo-
jej sestre svoju knižku Drakobijec, len tak, ako spomienku 
na náhodné stretnutie na pláži. Obidve sme si ju prečítali 
a  povedali sme si: Toho človeka treba pozvať na Indulonu. 
Knižka je naozaj inšpiratívna nielen ako základ pre etapovku, 
ale aj celkom súkromne pre rodičov či ich deti, ktoré môže 
priviesť k nenásilnej sebavýchove.
   Vo chvíli, keď píšem tento úvodník, už viem, že snaha 
Š. Bučka a režiséra hry Lúče otcovstva Petra Weincillera 
zorganizovať pre nás celé predstavenie, žiaľ, nevyšla. Tento 
nápad  vyšiel z ich vlastnej iniciatívy, to, že sa neuskutoční, 
vnímam ako menej podstatné, než bol samotný úmysel. Čo 
k tomu dodať... Ešte stále som vás nepresvedčila, že sa na 
tejto Indulone stretneme so samými osobnosťami?
   No tak im nechajme priestor a uvidíme. Ďakujem Štefanovi 
Bučkovi, Milanovi Lachovi, Markovi Šmidovi a Jurajovi  
Hajkovskému, ktorí prijali naše pozvanie. Verím, že na osoh 
všetkých.                                                                 Juháska
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ja ti ho odvodím z pýchy. Hneváš sa?      
To preto, že si pyšný; nejde všetko podľa 
teba. Si lakomý? To preto, že si pyšný. 
Mrzí ťa, že aj niekto druhý má nejaké 
hmotné alebo duchovné dary, ktoré si 
myslíš, že by si ich mal mať len ty. Máš 
problém s čistotou? Si pyšný. Priamo 
úmerne s pýchou rastie tvoja nečistota. 
Chceš sa zbaviť nečistoty? Zbav sa 
pýchy. Matka všetkých hriechov je pý-
cha. Prví anjeli a ľudia zhrešili najprv v 
pýche; uvedomili si svoje postavenie. 
A prvorodenou dcérou pýchy je neposlušnosť. „Nebudem slúžiť.“ Ak máš problém s 
poslušnosťou, si človek pyšný.
 Na druhej strane pokora je matka všetkých čností. Povedz mi hocijakú čnosť a 
ja ti ju odvodím z pokory. A prvorodenou dcérou pokory je poslušnosť. Dobrá matka 
rodí dobré dcéry a zlá matka zlé. Všetky zlé hriechy prídu postupne k tebe, ak si pyšný.                
A všetky čnosti prídu k tebe, ak si pokorný. Ten najväčší hriech, aký ti pýcha môže porodiť, 
je nenávisť. A najväčšia čnosť, akú porodí pokora, je láska. Láska dáva zmysel všetkému. 
Z nej vzniká najväčšia ozdoba ženy. Tá najkrajšia čnosť, ktorá robí ženu naozaj krásnou, 
je čistota. Aj jej matkou je pokora, tak ako matkou nečistoty je pýcha. Čistota je magnet, 
ktorý priťahuje všetko dobré, aj Božiu milosť. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha.“ Avšak vždy je prvoradá láska. Čnosti sú ako krásny kalich, z ktorého sa človek 
môže napiť. No aj ten najkrajší kalich bez náplne je zbytočný. Tou náplňou je láska. Láska 
tvorí náplň nášho života. A kde je pokora? Pokora je dno nádoby. Čím hlbšie dno, tým viac 
lásky môžeme nabrať. Ak dno prederavíš, láska vytečie. A kalich môžeš zahodiť a zomrieť. 
Ak zničíš pokoru, láska vytečie a život nemá zmysel.
 Je jeden jednoduchý spôsob, ako môžeš vo svojom srdci živiť matku pokoru. Tým 
istým spôsobom, ale obrátene, živíš aj pýchu. Jednoduchá vec, žiadna veda: ak zhŕňaš        

k sebe, živíš pýchu. Ak od seba tlačíš, živíš 
pokoru. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, 
táto vec, táto okolnosť – beriem k sebe, kŕmim pý-
chu, tlačím od seba, kŕmim pokoru. Radšej urobiť 
malý skutok, ale s veľkou láskou ako veľký sku-
tok, ale s pýchou. A ak máš v sebe čnosť pokory, 
vždy môžeš napriek všetkým hriechom začať 
odznova. Táto čnosť ti porodí všetky čnosti, celý 
život, lásku a šťastie. A byť pokorný znamená 
predovšetkým prijať Pravdu, že ja nie som 
dôležitý, ale Ten, čo stojí za mnou, za všetkými 
mojimi skutkami. Lebo vďaka Nemu je všetko 
možné. On udržuje a vyživuje celé svoje stvorenie, 
Jeho sila je vo všetkom. V tomto poznaní spočíva 
pravá pokora. Bojuj vždy za svoju pokoru a proti 
prašivej pýche.
 Nech ťa Boh vždy nájde ako bojovníka, 
nikdy nebuď nečinný.
http://www.poznanie.sk/clanky/pycha-pokora.php
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 Je pravda, čo povedal Pán Ježiš: „... mýtnici a ne-
viestky vás predídu do Božieho kráľovstva...“ A pre ktorú 
vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí hriešnici a veľkí svätci, to 
bývajú ľudia pokorní. Oni sa nepotrebujú pretvarovať pred 
druhými, akí sú oni čnostní. Sú preto tak blízko pri Bohu, 
lebo sa tak hnusne nenafukujú ako my ostatní. Oni sa nepo-
rovnávajú    so susedom – som lepší ako on, ja chodím 
častejšie do kostola a na prijímanie, ja chodím na stretko, 
ona nechodí. Veľkí svätci a veľkí hriešnici toto nerobia. Po-
rovnajú sa s Ježišom a povedia: „Pane, ešte vždy som malý.“
 Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory. 
Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť – voči Bohu, voči 
ľuďom a voči sebe samému. A si „v pekle“. Na konci cesty 

pokory ťa čaká láska – k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Si „v nebi“. Len tieto dve cesty 
sa ti ponúkajú v živote. Keby sme išli celkom na začiatok, Pán Boh stvoril pred Adamom     
a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa volal Lucifer. Lux znamená svetlo a ferrere 
nosiť – ten, ktorý nosí svetlo. Svetlonos. Lucifer bol taký krásny anjel, že svetlo išlo s 
ním všade, kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal mu: „Budeš 
prvý zo všetkých.“ A zdvihol ho úplne hore. Pozor na to, keď vás zdvihnú úplne hore, keď 
dostaneš funkciu, keď dostaneš úrad, možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, 
PhDr... Dávaj na tom vrchole veľký pozor. Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. 
Alebo sa odtiaľ vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že tam 
nie je bodka, ale križovatka a mal si vybrať jednu z týchto ciest. Čo si Lucifer vybral? Cestu 
pýchy. Peklo vzniklo touto vetou: Non serviam. „Nebu-
dem slúžiť.“ Lucifer si uvedomil svoje postavenie, svoju 
funkciu, svoju moc a chcel, aby sa slúžilo jemu, nie aby 
on bol služobník. A tak letel úplne zhora úplne dolu. Tak 
je to s každým pyšným človekom, nech je hoci aj bisku-
pom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si 
pyšný, poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha, pýcha pred-
chádza pád.
 Naproti tomu Mária, Ježišova matka, mala tak-
isto na výber dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. 
Čo si vybrala Mária? Cestu pokory. Lucifer po-vedal: 
„Nebudem slúžiť“ a Mária „... hľa, služobnica Pána. 
Nech sa stane Božia vôľa“. Ona nielenže bola ochotná 
slúžiť, ona aj slúžila.
 Cesta pýchy teda znamená:                 „... 
mne slúžte!“ A cesta pokory: „Ja budem slúžiť.“ Cesta 
pýchy je cestou zotročovania. Je to ten najhnusnejší, 
najprašivejší a najzákernejší hriech     a základ 
všetkých hriechov. Povedz mi hocijaký hriech,   

Pýcha a pokora
(výnatok z prednášky)

Marián Kuffa
ˇ Kto sú naši hostia

doc. Štefan Bučko

- narodil sa 2. 7. 1957 v Bratislave,
- študoval na Strednej poľnohospodárskej 
technickej škole (špec. sadovníctvo – kvetinárstvo), 
potom na VŠMU – odbor herectvo,
- pôsobil najprv ako externý, neskôr ako in-
terný pedagóg na VŠMU v odbore javisková reč       a 
umelecký prednes, v roku 1997 bol habilitovaný na 
docenta,
- získal viacero ocenení v slovenských              i 
medzinárodných súťažiach umeleckého prednesu 
(Poděbrady, Petrohrad),
- pôsobil tiež ako externý moderátor v STV, neskôr v TV JOJ, v rokoch 1998 
– 2000 bol predsedom Rady STV,
- v roku 2003 reprezentoval SR hudobno-poetickým recitálom spolu                  
s manželkou Adrienou Bartošovou v kanadskom Montreale na Mesiaci slovenskej 
kultúry,
- v roku 2008 mu Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila Cenu Fra 
Angelica za osobný prínos pre kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku,
- 2008 – 2010 – bol riaditeľom Činohry SND a zaslúžil sa o historické uve-
denie Goetheho Fausta,
- 2011 mu vyšla debutová básnická zbierka Tušené ostáva v tieni. Ďalšie 
úspechy v tomto roku: recitál na Malej scéne STU s hudbou Adrieny Bartošovej 
a potom i v iných mestách. Capalest, medzinár. festival v Ban. Štiavnici, postava 
Lucifera v Madáchovej Tragédii človeka v slovenčine, maďarčine a vo francúzštine 
v medzinárodnom obsadení,
- v 2013 sa predstavil v premiére so Slovenským filharmonickým zborom       
a Symfonickým orchestrom SF v alternácii so Štátnym komorným orchestrom Žilina 
v oratóriu Egona Kráka podľa eposu J. Hollého Cirillo-metodiada, vyvrcholenie 
koncertov v Štrasburgu a Paríži. V tomto roku mu bola udelená Krištáľová Ruža –  
česko-slovenské ocenenie za majstrovské interpretovanie a šírenie poézie,
- 2014 – umelecká interpretácia Pekla Božskej komédie Danteho                   
Alighieriho pre Rádio Devín RTVS. V tomto roku sa stal druhýkrát poslancom 
mestského zastupiteľstva pre Bratislavu-Staré Mesto (prvýkrát v 2010). V roku 
2015 – umelecká interpretácia Očistca z Božskej komédie a tiež premiéra melo-
drámy Pútnici (E. Krák), obrovský medzinárodný úspech v Sále UNESCO v Paríži 
pred 900-členným auditóriom,
- v Činohre SND pôsobí dodnes. Je ženatý s jazzovou speváčkou Adrienou 
Bartošovou.



SEODr. Milan Lach SJ

- narodil sa 18. 11. 1973 v Kežmarku, detstvo prežil 
v Ľubici,
- študoval na gymnáziu v Kežmarku, v roku 1992 
bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na 
Gréckokatolícku     bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove. 
Po ukončení 3. ročníka vstúpil do noviciátu Spoločnosti 
Ježišovej v Trnave, večné sľuby zložil v roku 1997,
- v r. 2000 prijal z rúk terajšieho vladyku Milana 
Chautura diakonskú a v r. 2001 kňazskú vysviacku                    
v Košiciach,
- pôsobil v Centre spirituality Východ – Západ                  
v Košiciach,
- na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme  dosiahol v r. 2006 licenciát                  
z východných cirkevných vied a v r. 2009 doktorát,
- bol výpomocný špirituál Pápežského Kolégia Russicum a stal sa duchovným 
asistentom Federácie skautov Európy v Ríme,
- po návrate z Ríma pôsobil opäť v Centre spirituality v Košiciach,
- 2011 – 2013 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Teolo-
gickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, pôsobil ako národný duchovný asistent 
FSE,
- pápež František ho 19. 4. 2013 vymenoval za pomocného biskupa Prešovskej 
archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Dňa   1. 6. 2013 ho vladyka 
Ján Babjak vysvätil a uviedol do úradu pomocného biskupa v Bazilike Zosnutia Pre-
svätej Bohorodičky v Ľutine,
- v októbri 2016 bol menovaný za delegáta Kongregácie pre východné cirkvi,
- záľuby: príroda, knihy a spev.
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JUDr. Marek Šmid, LLB.

- narodil sa v Bratislave 12. 8. 1986,
- v profesionálnom živote je právnikom. Taktiež 
vyučuje právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity   
a zároveň v Londýne na University of Westminster,
- v skautingu je od svojich 12 rokov, priviedol 
ho  k nemu vladyka Cyril Vasiľ a Vladyka Milan Lach.                         
So skautingom (FSE) mal možnosť začať v Ríme 
v Taliansku. Neskôr, keď sa vrátil naspäť na Slovensko, 
naskytla sa im so sestrou možnosť založiť prvé jednot-
ky organizácie FSE. Dnes je prezidentom skautov FSE           
na Slovensku.
- so skautmi SLSK mal možnosť spolupracovať na mnohých pekných projektoch 
a spoločných aktivitách,
-   je ženatý, zatiaľ bezdetný. Žije v Bratislave.

9

Veľkonočnou nedeľou, a to ešte počas úplne prvého tzv. Jubilejného roka Anno Domini 
1300. Básnické putovanie smerom k spáse, vykúpeniu a oslobodeniu v Kristovi sa tu stáva 
výstižnou umeleckou apoteózou Kristovho fundamentálneho prísľubu: „Ja som vzkriesenie 
a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11,25) Dante je v diele štylizovaný do 
roly pútnika a jeho cesta je dynamická. Jeho putovanie je proces smerom od postupného 
úniku z pekelných múk cez očistcové utrpenie až po vytúženú nebeskú blaženosť. 
Dante, presne v súlade s kresťanskou tradíciou, zároveň zažíva počas cesty svoju vlastnú 
osobnú metanoiu. Je pútnik alegorizujúci ľudskú dušu a zároveň celé človečenstvo. Pritom 
sa mravne premieňa a jeho vedomie pozvoľna, od jedného spevu k druhému, prechádza 
od nevedomosti k najvyššiemu poznaniu v príťažlivej zhode s Akvinského tézou o perfectio 
intellectus (Summa Theologica I, 12, 8).
 O Danteho Očistci historik Le Goff hovorieval, že je to tá najvznešenejšia pred-
stava o očistci, akú kedy ľudský duch splodil, a všimol si v tejto súvislosti zaujímavú 
skutočnosť:  je situovaný nie niekde hlboko pod zemou či mimo nej, ale leží v rovine zeme, 
pod hviezdnym nebom. Akoby sa odohrával už tu na zemi, v každodenných ťažkostiach 
našich pozemských životov (v Očistci napríklad panuje pozemské počasie).
 Vzhľadom na obsah a formu si celkom oprávnene práve toto poetické dielo za 
sedem storočí existencie vyslúžilo prívlastok „básnická Biblia“. Aj taký zarytý ateista ako 
Samuel Beckett si ju rád čítaval a dokonca ju mal pri smrteľnom lôžku, na ktorom v roku 
1989 skonal v jednom Parížskom hospici. Božská komédia ako príklad božskej poézie (es-
semplo di sublime poesia, Giovanni Battista Vico) môže byť s trochou odpútanosti chápaná 
aj ako akýsi „krásny katechizmus“ pre tých, ktorí žijú mimo cirkvi alebo jej hlavných 
prúdov. Je to dielo plné histórie, ľudských príbehov, proroctiev, ale aj varovaní a ponaučení.             
Je kresťanskou encyklopédiou alebo, ak chceme, kronikou dejín spásy, ktorú autor zasadil 
do toho časového horizontu, ktorého bol svedkom a ktorý poznal z histórie. Dante sa tak 
javí ako básnický prorok, bez toho žeby o tom azda sám vedel, ktorý iných ľudí svojím 
perom privádza ku kresťanstvu.
 Pre úplnosť treba ešte dodať, že ani takého veľkého človeka, akým Dante zaiste 
bol, neobchádzali rýdzo ľudské. Personálne obsadenie Pekla, Očistca i Neba zodpovedá 
jeho vlastnej predstave (hoci ovplyvnenej stredovekou obrazotvornosťou jeho súčasníkov) 
a nie je možné ho stotožňovať so všeobecným súdobým chápaním en bloc. Osobná 
zatrpknutosť voči rodákom sa prejavila predovšetkým v Pekle, ktoré je podľa Marca Santa-
gata (v roku 2013 vydal vynikajúcu biografiu Danteho v kontexte jeho prínosu k modernej 
európskej literatúre: Dante. Il romanzo della sua vita) „najagresívnejší antiflorentský 
spis, aký bol kedy napísaný“.
 Punc legendárnej mýtickosti dodal Božskej komédii okrem prívlastku „Božská“ 
Giovanni Boccaccio vo Vita di Dante milým príbehom. Po smrti poetu zostal tento epos 
nedokončený. K úplnosti chýbalo posledných trinásť spevov Raja. Na dovŕšenie otcovs-
kého diela sa podujali Danteho synovia Jacopo a Piero. Boccaccio opisuje sen, v ktorom 
prišiel k Jacopovi jeho otec, „odený v belostnom rúchu a s tvárou žiariacou nevídaným 
jasom“. Na Jacopovu otázku, či dielo dokončil, odpovedal, že áno. „Potom vzal syna za 
ruku, zaviedol ho do izby, v ktorej obyčajne spával, a dotknúc sa jedného miesta, riekol:     
Tu je to miesto, čo ste tak hľadali.“ A skutočne, na označenom mieste našiel Jacopo spolu   
s Danteho žiakom Pierom Giardinom malý výklenok, v ktorom boli chýbajúce spevy Božskej 
komédie.

https://www.postoj.sk/17063/dante-teolog-ktoremu-nebolo-cudzie-ziadne-teologicke-
ucenie
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 Už po 695-krát si tento rok na sviatok 
Povýšenia sv. Kríža pripomíname výročie 
smrti jedného z „nesmrteľných“ velikánov 
svetovej literatúry Danteho Alighieriho († 14. 
9. 1321).
 Hoci si pri vyslovení jeho mena 
prevažná väčšina ľudí celkom opodstat-
nene spomenie na najznámejšie dielo tohto 
skvelého poetu – Božskú komédiu, treba 
povedať, že Dante nebol „len“ oslnivým 
básnikom kresťanského stredoveku. Ako 
typický intelektuál tejto historickej epochy 
bol polyhistor, čo v jeho prípade znamená, 

že ho možno pokojne považovať aj za politológa, lingvistu, filozofa a teológa. Nie náho-
dou  o ňom už jeden z jeho súčasníkov, latinsky píšuci bolonský literát Giovanni del Virgilio 
napísal, že „bol teológ, ktorému nebolo cudzie žiadne teologické učenie“ (Theologus Dantes 
nullius dogmatis expers).
 Narodil sa 30. mája 1265 vo Florencii. Zomrel na maláriu v noci z 13. na 14. sep-
tembra 1321 vo vyhnanstve v Ravenne. Ako chlapec sa v rokoch 1274 – 1275 zaľúbil do 
Beatrice, inšpirátorky svojej poézie, ktorá ho ovplyvnila na celý život. Keď roku 1290 
Beatrice zomrela, Dante podľahol zúfalstvu a útechu nachádzal v teológii, filozofii a lite-
ratúre. Napokon z Beatrice spravil literárnu figúru, prostredníctvom ktorej vytvoril k reálnemu 
pozemskému svetu paralelný básnický posmrtný mystický svet.
 V jeho ranom diele Nový život (La Vita Nuova) je Beatrice ešte pozemská a vystupu-
je tu ako alegória filozofie. Až v Božskej komédii (pôvodne len Comedia, pívlastok „Božská“ 
pochádza od Giovanniho Boccaccia vo Vita di Dante) nachádza svoje naplnenie vo večnosti 
ako nadpozemský básnický ideál pôvabu, krásy, cnostného života – no predovšetkým ako 
alegória milosti a lásky. Politicky sa Dante pohyboval na strane tzv. bielych guelfov, t. j. 
obhajcov mestských slobôd talianskych signorií proti pápežovi Bonifácovi VIII. Istý čas bol 
jedným z hlavných politikov Florencie, člen rady 100 a neskôr dokonca jeden z tzv. priorov, 
ktorí sa v čele mestskej správy striedali v intervale dvoch mesiacov.
 Nie je náhoda, že skvelé vzdelanie nadobudol v miestnom prostredí mendikant-
ských škôl, spomedzi ktorých vynikalo dominikánske generálne štúdium pri kostole Santa 
Maria Novella (predchodca Florentskej univerzity založenej v roku 1349). V tomto prostredí 
si osvojil poznatky z filozofie, teológie, ale aj prínos antickej kultúry a arabského myslenia. Vi-
aceré jeho postoje odzrkadľujú myšlienky tomistickej metafyziky a scholastického novo-
platonizmu. Zaujímavosťou jeho tomizmu je detail, pri ktorom zvieratá v Božskej komédii 
nie sú schopné reči (na rozdiel od pohanských gréckych bájok), lebo necítia tú potrebu. Dar 
slova bol totiž podľa Danteho prepožičaný Bohom len človeku.
 Celkom pochopiteľne je Dante najteologickejší práve v Božskej komédii, ktorej 
dej sa symbolicky odohráva počas Veľkého týždňa. Začína sa na Zelený štvrtok a vrcholí

Dante: Teológ, ktorému nebolo cudzie žiadne 
teologické ucenie

(skrátené)
Gabriel Huncaga

ˇ
ˇ
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Mgr. Juraj Hajkovský

- narodil sa v Humennom 29. 3. 1978,
- vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. 
V súčasnosti pracuje ako HR manažér v potravinárskej 
firme,
- v detstve chodil na skauting do 3. zboru Aničky            
a Bořivoja Uhrových cca 1993 – 2001. Má zložený skaut-
ský sľub a bol radcom družiny Orlov,
- v občianskom združení Zaostri na ro-dinu, ktoré 
s manželkou a priateľmi založil,     sa dnes venuje najmä 
projektu budovania komunít otcov a podpore rodín,
- je spoluautorom knihy Drakobijec – moja cesta            
a hry Drakobijec – tvoja cesta,
- s manželkou Dominikou majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici.

 Taktiež chceme zdôrazniť, že Baden-Powell naozaj oceňoval prácu otca Sevina, 
kedže sa vyjadril: „Najlepšou realizáciou mojej [skautskej] myšlienky je práve dielo toh-
to francúzskeho kňaza.“
 Baden-Powell vyjadril niekoľko podobných ocenení apoštolskému vikárovi Dán-
ska monsignorovi Bremsovi počas Jamboree v roku 1924, keď mu povedal, že „našiel                   
u katolíkov najhlbšiu a najúplnejšiu aplikáciu skautskej metódy  a skau-tských 
ideálov“; Mario Mazza taktiež napísal: „Keď sme kráčali naprieč jardi des plantes v Paríži, 
tak mi Baden-Powell povedal: Vy katolíci ste interpretovali moje myšlinky lepšie ako 
hocikto iný.“
 Môžeme teda povedať, že Baden-Powell nevynucoval riadiť sa jeho myšlienkami, 
ale dovolil všetkým náboženstvám, ktoré si osvojili skauting, aby ho vyložili podľa svojho 
učenia.

Catholic scouting of catholic members in scouting?
 We also want to precise that Baden-Powell really appreciated father Sevin’s work, 
so that he affirmed: “The best realization of my thought is the one accomplished by this 
French priest.”
 Baden-Powell had made similar appreciations to the apostolic vicar of Denmark, 
Monsignor Brems, during the Jamboree of 1924, when he told him that he had «found in the 
Catholics the most intimate and profound application of the  method and of the scout ideals”; 
Mario Mazza also wrote: “We were walking through the jardin des plantes in Paris when 
Baden-Powell told me: you, the Catholics, have interpreted my ideas better than anyone 
else.”
 So Baden-Powell did not impose his ideas and let all religions that adopted scout-
ing interpret it according to their doctrine.

ˇKatolícki skauti alebo katolícki clenovia v skautingu?
(Úryvok)

Attilio Grieco
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Kto sú zakladatelia katolíckeho skautingu
 Otca Jaquesa Sevina SJ (Francúzsko – na obrázku), profe-
sora Jeana  Corbisiera (Belgicko) a  grófa Maria di Carpegna (Talian-
sko) možno plným právom označiť za zakladateľov katolíckeho 
skautingu. Jednotlivo premenovali katolícke asociácie na „Scouts de 
France“, „Baden Powell Belgian Boy Scouts“ a „Associazone Scau-
tista Cattolistica Italiana“ (A. S. C. I.). Vďaka ich iniciatíve bola tiež 
vytvorená „Medzinárodná ústredňa katolíckych skautov“. Za cieľ si 
určila vytvoriť styčný bod pre všetkých katolíckych skautov.
 Sevinovi, Corbisierovi a Carpegnovi sa podarilo prispôsobiť 
latinskému a katolí-ckemu kontextu svojich krajín výchovnú metódu 
anglosaského a protestantského prostredia bez jej upravovania. 
Zakladatelia katolíckeho skautingu vytvorili piaty cieľ: „kresťanská 
formácia“.

Vlajka FSE
 Pozadie vlajky tvorí horizontálny pás 
bielej a čiernej farby, ktoré predstavujú dobro  
a zlo, čiže kontrast medzi nebom a zemou.        
Na tomto pozadí je umiestnený červený osem-
ramenný kríž, v ktorého strede sa nachádza 
skautská ľalia ukazujúca správny smer. 
Osem ramien kríža symbolizuje osem blaho-
slavenstiev, podľa ktorých by sa mal vedieť 
orientovať každý kresťan. Tie nám pomáhajú 
rozlišovať medzi dobrom a zlom.
 Ľalia je symbolom čistoty, rýdzosti a 3 sľubov. Rýdzosťou sa pomenúva odhod-
lanie postaviť sa proti prúdu a bojovať za správnu vec. Šiesty zákon vodkyne/skauta a 
rovnako aj šieste a deviate Božie prikázanie vraví o čistote, ktorú by si mala každá vodkyňa/
skaut zachovávať.
 
3 sľuby:
- slúžiť Bohu, cirkvi, vlasti a Európe,
- pomáhať blížnemu za každých okolností (služba),
- zachovávať zákony vodkyne/skauta.

 Posledným symbolom na štandarde je „sever“, ktorý ukazuje správnu cestu, cestu 
dobra (ľalia).
 Vlajke FSE prislúcha vždy čestné miesto uprostred medzi ostatnými vlajkami             
a žiadna vlajka nemá viať vyššie ako práve táto vlajka. Pretože vlajka FSE symbolizuje 
službu Bohu – základ každého ľudského spoločenstva a najvyššieho cieľa skautingu.
http://uigse-fse.org/wp-content/uploads/2014/01/13.04_AG_Scoutisme-catholique-ou-catholiques-dans_GB.pdf

http://skauti-europy.sk
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Na pamiatku od vzácnych hostí
(miesto na podpisy a venovania)

Štefan Bučko

Milan Lach

Marek Šmid

Juraj Hajkovský


