
ADOM – stredoškoláci 

Dobro a zlo so sv. Tomášom Akvinským 

24.-26. január 2020  

Pustý dvor – Ábelová 

1. Predstavenie témy 

Všetci vieme, že by sme mali robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Ale ako ich od seba každodenne odlíšiť? 
Kedykoľvek si sv. Tomáš Akvinský kladie túto otázku, cituje Žalm 4,7: „Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže 
niečo dobré? Pane, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre!“ Teda účasťou na Božej múdrosti má človek 
schopnosť rozlišovať dobré a zlé. Na tomto našom stretnutí si priblížime pohľad sv. Tomáša Akvinského 
na ľudské činy. Rozoberieme si niekoľko konkrétnych modelových situácií a preskúmame pár textov od 
najväčšieho katolíckeho teológa. 

Každý z nás zažíva rôzne formy zla, ktoré nám často spôsobujú hrozné utrpenie. Ale ako zlo súvisí s 
dobrom? Je pravda, že na každom zle je dobra a opačne? Sú všetky ľudské skutky buď dobré, alebo zlé, či 
môžu byť dobré aj zlé zároveň, príp. morálne neutrálne? Už Aristoteles si všimol, že nič sa nedeje 
náhodne, ale všetko sa v prírode deje kvôli nejakému cieľu. Najdôležitejšou charakteristikou aj ľudského 
konania je preto jeho príčinnosť. Morálka ľudského skutku je podstatne odvodená od jeho cieľa. Ako si 
naše svedomie robí morálne súdy o skutkoch?  

Otázka vnútorne (objektívne) zlých skutkov je v centre diskusií nielen katolíckych morálnych 
teológov. Zahŕňa stanoviská týkajúce sa aktuálnych morálnych problémov, ako sú antikoncepcia, 
interrupcie, umelé oplodnenie, rôzne medicínske zákroky, mučenie teroristov, ale aj milosrdnú lož. Ak sú 
niektoré činy skutočne objektívne zlé, nemôžeme sa ich dopúšťať za žiadnych okolností. Mohol by však 
všemohúci Boh v určitých situáciách urobiť výnimku? Zdá sa, že niektoré biblické prípady ukazujú týmto 
smerom...1  

V niektorých ťaživých situáciách, ktoré život prináša, by bolo vhodné mať „po ruke“ nejaký druh duševnej 
výhrady, ktorá by z inak zlého skutku urobila aspoň morálne dovolený, ak nie priamo dobrý. Možno 
uplatňovanie princípu dvojitého účinku by mohlo byť riešením viacerých takýchto morálnych dilem... 
Sv. Ján Pavol II. tvrdil, že na spravodlivé morálne ohodnotenie skutku „musíme prijať zorný uhol konajúcej 
osoby.“2 Ako sa to dá zlúčiť s tým, že činy majú svoju morálnu charakteristiku na základe ich vnútornej 
štruktúry bez ohľadu na to, aké sú osobné dispozície a úmysly konajúceho? Odpoveďou na túto otázku 
zavŕšime naše spoločné stretnutie. 

2. Organizačné informácie 

Stravu máme spoločnú – suchú aj varenú. Nemusíte si teda nosiť, ibaže by ste chceli nejakú bonusovú :-) 
Tiež nepotrebujete spacáky, karimatky ani uteráky – spíme na posteliach s vankúšmi a prikrývkami s 
čistými obliečkami. Na stravu a ubytovanie sa skladáme 15 eur / os. / víkend. 

Diaľkovou dopravou sa k Pustému dvoru dostanete autobusom z Lučenca. Ak chcete ísť vlakom z Košíc 
alebo Bratislavy do Lučenca, treba počítať s tým, že tieto vlaky bežne meškávajú. Autobusy z Lučenca do 
Lentvory stoja 100m nad naším kontemplatívnym centrom – zástavka Ábelová, Nedelište, lazy. Ak autobus 
končí v obci Ábelová, môžeme tam po vás prísť autom. Ak pôjdete spojmi, prosím, príďte všetci cez 
Lučenec minimálne do dediny Ábelová. Ak idete cez Zvolen, veľmi pravdepodobne vás budeme môcť vziať 
autom: dajte nám, prosím, vedieť. 

 
     1 Prípad Abraháma, ktorému Boh prikázal zabiť svojho nevinného syna v Gn 22, 2, Izraeliti zas olúpili Egypťanov v 
Ex 12, 36. Zdá sa, že Ozeáš dostal príkaz smilniť v Oz 1, 2, a potom sú tu viaceré prípady „ospravedlniteľných“ klamstiev 
v Gn 27, 19, Ex 1, 15-19, Joz 2, 4-5, či Jud 11, 5-19. 

     2 Ján Pavol II, Veritatis splendor, čl. 78, § 1. 


