
Islam 
( správa o podujatí ) 

  

Dňa 12. 5. 2016 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uskutočnila religionistická 
prednáška Mgr. Petronely Rágulovej, PhD. na tému „Islam“. Poslucháčmi boli študenti 1. 
ročníka Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici.  

Nakoľko v súčasnosti dochádza k mohutným migračným posunom ľudí rôznych kultúr, sú 
i dnešní mladí ľudia konfrontovaní s fenoménom islamu.  Zámerom prednášky bolo preto 
objasniť základné vieroučné články islamu, rôzne rituálne praktiky, predstaviť rozdelenie 
moslimskej spoločnosti a predostrieť náboženský fundamentalizmus ako akútny problém 
ľudskej spoločnosti. 

 Islam založil Muhammad Ibn Abdulláh, žijúci v rokoch 570 – 632 v meste Mekka 
v Saudskej Arábii.  Z náboženského vodcu sa postupne stal politicko-spoločenský ideológ, 
ktorý systematizoval religióznu, právnu, ekonomickú i sociálnu oblasť arabskej spoločnosti. 
V 7. storočí bola spísaná posvätná kniha Korán, obsahujúca 6226 veršov, rozdelených do 114 
kapitol „súr“.  Islam stojí na 5 pevných pilieroch – na vyznaní viery v jediného boha Alaha, 
pravidelnej každodennej modlitbe, pôste, almužne a púti do Mekky.  Moslimovia sa delia na 
dve základné skupiny, na väčšinových sunnitov a menšinových šiítov. V rámci týchto dvoch 
veľkých tradícií vznikajú postupne rôzne smery a hnutia, pričom sa rôzni stupeň ich 
radikalizmu. 

Nepríjemnou stránkou islamu je nerovnocenné postavenie žien a mužov. Ženy si len 
postupne vydobýjajú miesto v školstve, úradoch, či v politike. V niektorých moslimských 
krajinách prežívajú rituály ženskej obriezky, či vydaje nezrelých dievčatiek. V rodinnom živote 
je bežné fyzické násilie, znásilnenia, znetvorovanie tváre, či dokonca vraždy žien kvôli nevere. 

Vplyvom prenikania západnej kultúry a ekonomiky do moslimských krajín mohutnie od 20. 
storočia  hnutie islamského reformizmu, ktoré volá po obrode tradičných hodnôt islamu. 
Extrémnym prejavom sú fundamentalistické skupiny, presadzujúce islam militantným 
spôsobom – „džihádom“. 

V závere prednášky poukázala prednášajúca na nutnosť medzináboženského dialógu 
a tolerancie ako jedinej možnej ceste k mierovému riešeniu interkultúrnych konfliktov.  

 Religionistickej prednášky o islame sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej 
Bystrici zúčastnilo 46 študentov v sprievode 2 pedagógov.  

 

V Považskej Bystrici dňa 12. 5. 2016, Rágulová   



 

 


