kreativity, hudby a športu, ktoré na nich spätne pôsobia terapeuticky
a relaxačne.
Absolventi školy sa hladko zaraďujú do života. Avšak tejto prirodzenej
integrácii predchádza vzdelanie a výchova Rómov „medzi svojimi“, ktorú oni silne uprednostňujú, ktorá ich osmeľuje a povzbudzuje, o čom
svedčí aj obrovský záujem rómskych rodín o Gándhiho gymnázium.
Pri hodnotení zasadania vyzdvihol Fritz Wolfram (Rakúsko), jeden
z hlavných organizátorov podujatia, spoločné úsilie, ktoré viedlo k poznatkom a perspektívam odľahčujúcim napätie medzi identitou a integráciou. Zdôraznil, že všetci žijeme v krajinách s menšími, či väčšími
menšinami, čo by nemalo byť už viac považované za nedostatkový stav
spoločnosti v protiklade so stavom ideálnej jednotnosti, ale za stav normálny.
Mária Hajduková

VIERZEHNHEILIGEN –
– stretnutie ÚSKI – Christophorus
Úzka spolupráca medzi Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie
(ÚSKI) a nemeckou partnerskou organizáciou Christophorus (Spoločenstvo katolíckych študujúcich a akademikov) vstúpila do 10. roku.
Spoluprácu umožňuje programová blízkosť: Christophorus má podobnú štruktúru a ciele ako ÚSKI a vydáva tiež členský časopis s názvom
Christophorus.
Pre desiatimi rokmi sa za ÚSKI na iniciačnom stretnutí vo Vierzehnheiligen zúčastnila J. Križanová. Založila sa pekná tradícia vzájomných
kontaktov.
Vierzehnheiligen je pútnické miesto neďaleko Bambergu. Leží v malebnom údolí. Jeho centrom je prekrásna bazilika. Popri nej je niekoľko
sociálne orientovaných budov; niektoré slúžia pútnikom, ktorí sa zdržiavajú vo Vierzehnheiligen viac dní.
Stretnutie ÚSKI – Christophorus v máji 2007 bolo súčasťou celonemeckého stretnutia členov Christophora. Prišlo ich asi 200 a myslím si,
že k ich úplnej spokojnosti. Program, ktorý organizátori pripravili, bol
orientovaný sociálne, reprezentovaný kvalitnými prednáškami pozvaných lektorov z oblasti týkajúcej sa hlavného motta stretnutia: „Život
a zomieranie v dôstojnosti“. Tieto prednášky a vecná diskusia k nim
obohatili aj členov delegácie ÚSKI (J.Tiňo, J. Križanová, M. Šurdová,
J. Urbanová).
Pre nás mal osobitný význam celovečerný program venovaný desaťročnej spolupráci medzi ÚSKI a Christophorom. Po úvodných príhovoroch: B. Küest (Christophorus), J. Tiňo (ÚSKI), v ktorých sa zvýraznil prínos spolupráce na obidvoch stranách a vyjadrila sa vôľa naďalej
pokračovať v spolupráci, bola zaradená prednáška W. Elsela o skúse-
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nostiach z ciest členov nemeckých delegácií po Slovensku. Stalo sa už
tradíciou, že k nám prichádza každé dva roky skupina členov Christophora. Okrem oficiálnych stretnutí na pôde ÚSKI, delegácie navštevujú
zaujímavé oblasti Slovenska. Pri ostatnej návšteve si pozreli (a veľmi pochvaľovali) Prešov a Košice. V Prešove boli hosťami Gréckokatolíckej
teologickej fakulty PU. V Košiciach ich sprevádzali členovia košickej
pobočky ÚSKI. Prednáška W. Elsela bola sprevádzaná výstižnými zábermi z navštívených miest. Čo nás osobitne príjemne prekvapilo, bol
komentár k navštíveným miestam na Slovensku. Netýkal sa len opisom
obrázkov. W. Elsel si dobre preštudoval súvislosti, takže ukážky priblížili prítomným zaujímavosti a krásy našej krajiny. Treba si želať, aby sa
táto tradícia udržala čím najdlhšie.
Jozef Tiňo

GEOLÓGIA A RELIGIOZITA
Správa 1. podpredsedu ÚSKI z konferencie
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V dňoch 28. júla až 5. augusta 2007 sa konala v Eichstätte v Nemecku
medzinárodná konferencia o histórii vzťahov geológie a religiozity. Jej
usporiadateľmi boli INHIGEO (International Commission on the History of Geological Science), Jura-Museum Eichstätt, The Bishop´s Seminary Eichstätt a Arbeitskreis Geschichte der Geowissenschsften (DGG).
Konferencia mala okolo 70 účastníkov z celého sveta. Duchovný ráz
podujatia bol umocnený tým, že konferencia a ubytovanie boli zabezpečené v kláštorných a seminárnych priestoroch. Účastníkmi boli prevažne geológovia, venujúci sa popri vedeckej činnosti štúdiu histórie
geológie. Ako sa ukázalo, boli to väčšinou veriaci ľudia z rôznych náboženstiev a pokiaľ išlo o kresťanov, títo patrili rôznym konfesiám.
Niektoré príspevky boli venované odrazu geologických poznatkov
vo svätých textoch jednotlivých náboženstiev, kde sa dajú vypozorovať
názory na vývoj Zeme a dokonca otázky environmentálneho charakteru. Takou bola napr. prednáška S. E. Hasana, ktorý poukázal na opisy
geologických procesov v Koráne, ako napr. eróziu hôr, vznik Zeme,
zloženie jej vnútra a pod. L. F. Mazadiego referoval o vodných mýtoch
v Andskej naturálnej kozmológii a K. S. Murty o pohľade na Zem očami
kanadských Indiánov. M. Yajima uviedol, že v oboch japonských náboženstvách, šintoizme aj budhisme, sa od stredoveku pragmaticky podporuje poznávanie procesov v Zemi (najmä zemetrasenia).
Najväčšiu skupinu prednášok tvorili príspevky o zberateľskej činnosti
mníchov a duchovných. Neskorý stredovek až začiatok novoveku boli
obdobím rozvoja vedeckého poznávania sveta a duchovní prispievali svojou systematickou prácou k rozvoju modernej geológie. O tom
bola napr. prednáška F. Amadora, venovaná portugalskému kazateľovi

