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sPOLKOVÉ sTRETNUTIE 
ORGa NIZÁCIE ChRIsTOPhORUs

Je to už 20 rokov odvtedy, čo nemecká organizácia CHRISTO-
PHORUS – Gemeinschaft Katholischer Studierender und Akademi-
ker – pozvala našu organizáciu ÚSKI na svoje spolkové stretnutie do 
Vierzehnheiligen, aby s nami nadviazala priateľstvo a spoluprácu  Je 
to organizácia, ktorá má podobné poslanie ako Ústredie slovenskej 
kresťanskej inteligencie a podľa tohto kritéria nás aj vyhľadali pros-
tredníctvom známej organizácie Renovabis 

Každé dva roky organizovali svoje spolkové stretnutia v rôznych 
mestách Nemecka, na ktoré vždy pozývali aj našich zástupcov, a tak 
sa ich zúčastnili viacerí naši členovia z rôznych pobočiek ÚSKI  Bo-
li to stretnutia spoločenstva, ktoré je spolu na ceste už od svojich 
študentských čias, nateraz už 68 rokov  Súčasťou boli vždy odborné 
prednášky a diskusie, spoločné bohoslužby, exkurzie a návštevy pa-
mätihodností v okolí, ako aj spoločný kultúrny program 

Tohto roku sa stretnutie konalo v diecéznom stredisku v Stuttgart- 
-Hohenheim v dňoch 4  – 7  mája 2017  Prítomné boli aj naše dve 
členky, RNDr  Jozefína Križanová, členka predsedníctva ÚSKI, kto-
rá sa zúčastnila aj na prvom stretnutí pred 20 rokmi a Ing  Blažena 
 Orešková, nová výkonná tajomníčka ÚSKI 

Ústredná téma tohtoročného stretnutia „Boh v premenách“ („Gott 
im Wandel“) bola prezentovaná nasledovnými odbornými pred-
náškami a diskusiami:

 – Predstavy Boha v premenách času (Prof  Dr  Felix Thome)
 – Boh v ženskom ponímaní – virtuálna návšteva múzea (Dr  Helena 

Mang)
 – Boh v súčasnom bytí (Dr  Julia Enxing)
 – Boh v osobnom živote (Prof  Dr  Dr  Rudi Ott)

Aj tohtoročný program stretnutia bol veľmi pestrý  Okrem uve-
dených odborných prednášok a spoločných každodenných bohoslu-
žieb – sv  omša v neďalekom kostole St  Antonius alebo ranné chvály 
– to boli exkurzie do blízkeho okolia, do historických miest Essling 
a Bebenhausen, ako aj po vzorne udržiavanom parku v Stuttgart-  
-Hohenheim, patriacom Vysokej škole poľnohospodárskej 

Boli tu tiež prezentované rôzne projekty ich „Nadácie Christopho-
rus“ s jej rozsiahlymi aktivitami a dosiahnutými úspechmi v jednotli-
vých krajinách Afriky, Južnej Ameriky a Indie, o čom boli premieta-
né aj filmy z rôznych etáp činnosti 

Uvedené stretnutie na spolkovej úrovni bolo posledné vzhľadom 
na pomerne vysoký vek členov združenia Christophorus, a tým stále 
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náročnejšiu pravidelnú organizáciu takéhoto podujatia na širokej bá-
ze  Samozrejme, menšie skupiny, ako proklamovali, budú svoju čin-
nosť a regionálne stretnutia aj naďalej organizovať a nie je vylúčená 
ani možnosť priateľského stretnutia všetkých členov niekedy v bu-
dúcnosti  Toto posledné oficiálne stretnutie bolo veľmi dobre zorga-
nizované, na úrovni prebehlo aj záverečné spoločenské podujatie, 
ktoré sa nieslo vo veľmi priateľskej rodinnej atmosfére, asi 6 manžel-
ských párov si tiež pripomenulo svoje 50  výročie manželstva  Podu-
jatie oživila aj hudobná skupina, pozostávajúca zo samotných členov 
združenia Christophorus a spoločný nácvik historického tanca 

Súčasťou podujatia býva tiež dobročinná zbierka, ktorú delia na 
dve časti – pre Nadáciu Christophorus a pre ÚSKI  Z tohto podujatia 
poukázali na účet ÚSKI 822 eur 

Prínosom spolupráce s nemeckou organizáciou Christophorus bo-
lo pre ÚSKI tiež poskytovanie štipendia po 200 eur pre našich štu-
dentov, aby sa mohli zúčastniť na Salzburger-Hochschulwochen, 
ktoré každý rok začiatkom augusta organizovala pre verejnosť Teolo-
gická fakulta Salzburskej univerzity  Od roku 2004 sa na tomto podu-
jatí zúčastnilo viac ako 30 slovenských študentov, prevažne z Kato-
líckej univerzity v Ružomberku 

S nemeckými priateľmi sa rozlúčila aj naša slovenská delegácia, 
a to poďakovaním za pozvanie, spoluprácu a podporu  Venovali sme 
im typicky slovenské upomienkové darčeky, ktoré boli všetky prija-
té s nadšením 

RNDr. Jozefína Križanová – členka Predsedníctva ÚSKI
Ing. Blažena 0rešková – výkonná tajomníčka ÚSKI


