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Správa o účasti na konferencii 

 

Mobilita v rámci projektu: 
„Sociálna integrácia ľudí z rôznych náboženstiev za pomoci interkulturálnej 

a medzináboženskej spolupráce v oblasti pastorálneho poradenstva“.  

Program celoživotného vzdelávania 

Podprogram Grundtvig, Typ  aktivity: Partnerstvá 
Číslo zmluvy: 13412 0632 

 
Názov konferencie: Kresťanská a islamská starostlivosť o dušu (pastorálka). Ich 

príspevky ku mierovému spolužitiu v multikulturálnych a multireligióznej spoločnosti. 
Organizátor: Teologická fakulta Univerzity Bern, Oddelenie pre pastorálku, náboženskú 

psychológiu a náboženskú pedagogiku. Hlavnou osobnosťou za organizátora bola Prof. Dr. 
Isabelle Noth. 

Miesto konania: Švajčiarsko, Bern, univerzitná budova, aula v kupole. 
Účastníci: 80 odborníkov z viacerých Európskych krajín. Zúčastnení boli aj zástupcovia 

šiestich spolupracujúcich inštitúcií podieľajúcich sa na projekte z Nemecka, Švajčiarska, 
Francúzska, Poľska a Slovenska (Zaviš, Dojčár, Filo).  

Trvanie: 23. januára cesta tam 
               24. januára – konferencia 

               25. januára – koordinačná porada projektu (v budove teologickej fakulty)  
Program: 24. januára sa konferencia začala privítaním a vysvetlením cieľov konferencie 

profesorkou Isabelle Noth z teologickej fakulty v Berne. Pozoruhodný bol pozdrav členky 
cirkevnej rady Zurišskej cirkvi Irene Giesel. Svoje očakávanie vyjadrila v súvise so 

skúsenosťou, že v jej okolí si vo väzeniach žiadajú internovaný islamských duchovných 
poradcov, „pretože ich oni vedú ku pokániu“. Tým sa nepriamo objavuje uznanie kvality 

islamskej duchovnej starostlivosti vo väzeniach a kritika pastorálnej služby kresťanov. 
Imam Mustafa Memeti pozdravil prítomných rozoznateľne ako duchovný predstaviteľ. Na 

úvod poďakoval „nášmu milému Bohu“ za tento deň a toto stretnutie (vzhľadom na to, že v 
úvode konferencie nebola pre nás obvyklá pobožnosť pôsobil jeho pozdrav a slová 

povzbudivo duchovne) 
Referáty:  

1. Mustafa Cimsit, generálny tajomník Zväzu muslimských teológov a vedcov islamu 
v Nemecku hovoril o Islamskej pastorálke (starostlivosti o dušu). V referáte sa venoval skôr 

otázkam verejnej akceptácie a aktivitám, ktorými si islamskí predstavitelia razia cestu do 
nemocníc a zariadení a v náväznosti na to riešil skôr otázky podobnosti pojmoslovia. Moja 

otázka smerovala na vysvetlenie rozhodujúcich obsahových dôrazov islamskej starostlivosti 
o dušu. Na túto otázku nedal vyčerpávajúcu odpoveď, ako by mala ostať tajomstvom. 

2. Asistentka theol. Fakulty v Berne Anja Michel vysvetlila svoje chápania pastorálky 
v súčasnosti. Hovorila o 29 konceptoch pastorálky podľa najnovšej publikácie Dorris Naur: 



Seelsorgekonzepte in Wiederspruch“ Naur pridala 30. koncept. V analýze dominovali 

terminologicky dôrazy Chápanie, Cudzota. „Kresťanská pastorálka musí byť citliva na 
rozdiely a orientovaná na proťajšok (partnera). 

3. Teologické základy pomoci v Islame. Prednášku podal Imam Esnaf Begic, vedecký asistent 
Inštitútu pre islamskú teológiu v Osnabrueck, Nemecko. 

Islamské a kresťanské ženy a rodová debata: Dr. Ulrike Elsdoerfer 
4. Pfr.Dr.Georg Wenz: Islamské pastorálne vzdelávanie 

5. Dom náboženstiev – ako projekt občianskej iniciatívy v Berne predstavila Regula Mader, 
právnička, viceprezidentka nadácie: Dom náboženstiev.  

Za tým nasledovala pozoruhodná diskusia 4 hlavných prednášateľov a záverečné slovo 
Helmuta Weissa. 

 
25. januára v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo zasadnutie koordinátorov šiestich 

partnerov projektu z piatich krajín EU. Išlo o objasnenie súčasného stavu projektu. 
Upresnenie termínov ďalších podujatí a očakávaných výsledkov. V rámci rozhovoru bolo 

prijatých niekoľko rozhodnutí. Východoeurópsky účastníci postrácali skúsenosť našich krajín 
na konferencii – v budúcich podujatiach budú umožnené príspevky z Poľska a Slovenska. 

Konštatovali sme tiež pozitívny príklad islamskej starostlivosti pre dušu. S dôrazom na 
teologický rozmer pomoci. 

V súvise s pripravovaným podujatím na Slovensku 9. – 12. apríla 2015 „Rómovia potrebujú 
našu celkovú službu“ cieľ: posúdenie existujúcich modelov pre inklúziu Rómov a tvorba 

spoločných Európskych vzorov inkluzivity“, sa prejavil živý záujem účastníkov o účasť 
a aktívny príspevok. Ev Akademia Pfalz je ochotná poslať referentov s odbornosťou pre 

rómske otázky. Podobne francúzski partneri. Celkove sa očakáva minimálne 12 účastníkov 
v rámci mobilít zo zahraničia.    

Výsledky: 
Konferencia priniesla zaujímavé poznatky: O integračných snahách islamských 

predstaviteľov vo viacerých západoeurópskych krajinách medzi verejné poradenské služby 
v nemocniciach, väzniciach a vo verejnom živote. Predstavitelia sa sústreďovali skôr na to, ak 

sa im darí získať verejnú akceptáciu, prelomiť organizačné prekážky, vstupovať do zariadení, 
pripravovať svojich spolupracovníkov v oblasti. Vyjadrovali sa k tomu, akú terminológiu 

duchovno-teologickú používajú a ako je to akceptované u kresťanov. Nevyjadrovali sa 
k presnejšiemu popisu obsahových dôrazov islamskej starostlivosti o dušu, bolo však na 

druhej strane vidieť, akú  vysokú prioritu pre nich predstavujú tieto témy. Pomoc viery je 
prioritná a znamená napravenie vzťahu s Bohom a etické napravenie života. V tomto má rada 

imama rozhodujúci význam. Konferencia však priniesla nové poznatky o stave pastorálky 
v kresťanskom ponímaní v Európe a predniesla zaujímavé a inšpirujúce príklady o spolupráci  

v duchovnej starostlivosti o človeka v medzináboženskom kontexte. 
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