
fr. Vavrinec M. Mitro OP 

V čase Letnej dominikánskej školy, ak Boh dá, bude už novokňaz. V reholi je takmer 13 rokov. Venuje sa 

práci na hrane poľa kultúry. Tá je miestom stretnutia ľudí, ktorí o Bohu nevedia takmer nič, ani na Neho 

nemyslia, a na druhej strane tých, ktorí sa usilujú byť Božími priateľmi. Všetko sa to deje v Dominikánskom 

kultúrnom centre Veritas v Košiciach, ktoré fr. Vavrinec riadi. 

Vnímavosť vyvolávajúca emócie vo Svätom Písme 

V živote biblických hrdinov, v ich vzťahoch voči okoliu a voči Bohu sa často odkrývajú aj ich vnútorné 

postoje. Sväté písmo ich zachytáva, a preto možno povedať, že tieto reakcie, ktoré sú tak ľudské, sú tiež 

pokladom viery. Rozoberieme si takéto reakcie Adama a Evy, Mojžiša, Samsona, Dávida, Jonáša, mladíka 

bez mena, Ježiša Krista a iných. Tieto ich reakcie majú totiž čo povedať aj dnešnému človeku, ktorý je na 

svojej ceste konfrontovaný svojím okolím a tiež Bohom. 

 

fr. Alan M. Dely OP 

Dominikán a kňaz, ktorý väčšinou radšej počúva ako rozpráva. Rád si všíma to neobyčajné na Bohu a 

ľuďoch. A momentálne je fr. Alan aj študent licenciátu dogmatickej teológie na Pápežskej univerzite sv. 

Tomáša Akvinského v Ríme, kde objavuje krásy a zákutia učenia Anjelského doktora. 

Existuje odvaha bez strachu? Je hnev náš nepriateľ? 

Strach či hnev sú takmer každodennou súčasťou našich životov. Tieto „obyčajné“ vášne majú podobne 

veľkú silu zabrániť nám v konaní dobrých skutkov a v normálnom šťastí ako ktorákoľvek neresť. Preto je 

dôležité nielen ich poznávať, ale aj sa naučiť s nimi zápasiť. Ale je strach alebo hnev vždy zlý? Nie sú tieto 

vášne niekedy aj našimi pomocníkmi? Akú úlohu zohráva pri zápase so strachom odvaha? Na tieto, ale aj 

ďalšie podobné otázky, budeme hľadať odpoveď v príbehoch niektorých biblických postáv. A na pomoc si 

prizveme aj sv. Tomáša Akvinského. 

 

fr. Samuel M. Lovás OP 

Člen tímu ADOM – Dominikánskej mládeže, zodpovedný tiež za pastoráciu povolaní. Na licenciátnom 

štúdiu morálnej teológie vo švajčiarskom Fribourgu sa presvedčil, že sv. Tomáš Akvinský dostal od Pána 

Boha celkom mimoriadnu milosť v pomenovávaní pravdy o skutočnosti okolo nás a v nás. Fr. Samuela baví 

hľadať Pravdu a deliť sa o ňu s „hľadačmi“ s mladým srdcom. 

Vášeň a milosť 

Z 3125 článkov, ktoré sv. Tomáš rozoberá v Summe teologickej, najväčšiu časť venuje našim pocitom a 

vášňam. Čím si zaslúžili jeho väčšiu pozornosť ako trebárs Sv. Trojica? Poznanie vášní je totiž nevyhnutné 

pre porozumenie našej túžbe po šťastí. Podľa sv. Tomáša však vášne nie sú prekážkami, ktoré by nám 

bránili žiť múdro a šťastne. Napredovanie rozumového tvora k svojmu cieľu nezabíjajú vášne ale hriech. 

Aká je rola Božej milosti pri zápase s našimi hriechmi a našou afektivitou? A ako milosť zapadá do našej 

stvorenej prirodzenosti? 

 

fr. Joachim M. Harazin OP 

Milosť v živote sv. Pavla 


