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PAX OPUS IUSTITIAE (Iz 32,17) 
 
 

Otvorenie (8:30-35) 
 

I.sekcia (biblicko-dogmatická) 
 

A KEĎ PRÍDE ON, UKÁŽE SVETU, ČO JE SPRAVODLIVOSŤ (Jn 16,8) 
POPASCHÁLNA ČINNOSŤ DUCHA SVÄTÉHO V PROSPECH SPRAVODLIVOSTI 

Branislav Kľuska (PF KU Ružomberok) 
8:35-8:55 

 
V svojej rozlúčkovej reči Ježiš pred svojím odchodom dáva učeníkom prísľub poslania 

Parakléta, Ducha Svätého, ktorého úlohou bude v popaschálnom období Cirkvi pomáhať 
učeníkom prežiť obdobia krízy a opustenosti a zároveň pokračovať v zjaviteľskej činnosti 
Ježiša. Činnosť Parakléta, Ducha Svätého bude zameraná okrem iného aj na „ukázanie svetu, 
čo je spravodlivosť“. Cieľom exegeticky zameraného príspevku bude analyzovať tento text 
Ježišovho prisľúbenia (Jn 16,8-11) a odpovedať na otázku: Na aký druh spravodlivosti je 
zameraná činnosť Ducha Svätého a aký má význam v popaschálnom období Ježišových 
učeníkov? 
 
 

JOZEF BOL ČLOVEK SPRAVODLIVÝ (Mt 1,19). STARONOVÁ DISKUSIA  
Jozef Jančovič (RKCMBF UK Bratislava) 

8:55-9:15 
 

Téma Jozefovej spravodlivosti v Mt 1,19 sa diskutuje už od patristických čias a bežne 
sa v exegetickej literatúre ponúkajú pri jej výklade tri interpretačné línie. Príspevok ich 
stručne predstaví a zhodnotí vo svetle témy ľudskej spravodlivosti v biblických textoch a 
napokon predloží pôvodnú interpretáciu na podklade sémantiky gréckej syntaxe daného 
textu v Matúšovom evanjeliu. 
 
 

PLNOSŤ SPRAVODLIVOSTI 

Gloria Braunsteiner (TF TU v Bratislave) 

           9:15-9:35 
 
        Vzťah spravodlivosti a milosrdenstva je pre obraz Boha a pre medziľudské spolužitie 
základné. Vo vzájomnom napätí platia o Bohu v najvyššej miere a môžu byť na prvý pohlaď v 
protirečení vzhľadom na spásu človeka. Kristologický dej v Bohočloveku, jeho vydanosť na 
kríži predstavuje logiku lásky, ktorá prekračuje zaslúžený trest človeka milosrdenstvom, čo 
zodpovedá väčšej spravodlivosti a prináša novú dynamiku Božieho konania. 
 
  



TEOLOGICKÁ INTERPRETÁCIA BOŽEJ SPRAVODLIVOSTI A MILOSRDENSTVA  
PODĽA KATOLÍCKEJ CHARITOLÓGIE 

Anton Adam (RKCMBF UK Bratislava, KS Nitra) 
           9:35-9:55 

 
Spravodlivosť a milosrdenstvo sa v teologických súvislostiach často predstavujú ako 

Božie vlastnosti. V praxi sa neraz stretávame s (nekorektným) tvrdením, že Boh je viac 
milosrdný ako spravodlivý.  
V príspevku sa chceme zamerať na predmetné Božie vlastnosti v ich vzájomnej korelácii, 
pričom východiskom je striktná náuka Cirkvi, podľa ktorej Boh je absolútne dokonalý a z toho 
dôvodu nie je možné preferovať jednu vlastnosť pred druhou. Milosrdenstvo môže byť 
prejavené iba v plnosti spravodlivosti; milosrdný Boh miluje láskou, ktorá vychádza z plnosti 
spravodlivosti. Človek sa tak môže stať prijímateľom milosti – to je už konkretizované 
vyjadrenie Božích vlastností v kontexte náuky o milosti tak, ako ju učí Magistérium Katolíckej 
cirkvi. Pre dosiahnutie cieľa sa zameriame na teologickú náuku v predmetných témach 
v úzkom vzťahu k biblickým textom tak Starého ako aj Nového zákona.  

 
Prestávka (9.55-10:30) 

 
II. sekcia (morálno-pastoračná) 

 
OHLASOVANIE EVANJELIA VŠETKÝM NÁRODOM  

AKO POŽIADAVKA SPRAVODLIVOSTI 
Jozef Krupa (RKCMBF UK Bratislava) 

10:30-10:50 
 

Cieľom prednášky je reagovať na tému spásneho rozmeru spravodlivosti. „Boh chce“ 
vo svojej láske a pláne s ľudstvom „spasiť všetkých ľudí“ (1 Tim 2,5). Preto dáva apoštolom 
„misijný príkaz“ (porov. Mt 28,19-20). Kresťania ho majú realizovať, a tým splniť požiadavku 
spravodlivosti voči Bohu, čiže dať mu, čo mu patrí, plniť jeho vôľu aj v tejto oblasti. V tejto 
súvislosti autor predkladá na diskusiu nemagisteriálne vyjadrenie emeritného pápeža 
Benedikta XVI. (2018): „S misiami medzi židmi sa nepočítalo a nebolo nevyhnutné, pretože 
ako jediní medzi všetkými národmi poznali "neznámeho Boha". K Izraelu sa neobracajú misie, 
ale skôr dialóg o tom, či Ježiš Nazaretský je "Boží Syn, Logos", ktorého na základe prísľubu 
očakáva Izrael a nevedomky tiež celé ľudstvo.“ Prednáška hľadá odpoveď na to kedy a akým 
magisteriálnym dokumentom sa zmenilo učenie Katolíckej cirkvi o Kristovi ako jedinom 
Vykupiteľovi všetkých ľudí, o nutnosti univerzálneho ohlasovania spásy všetkým národom a 
o nevyhnutnosti krstu pre spásu tým, že sa spomínaný odlišný názor objavil v dokumentoch 
Magistéria alebo ostáva len mienkou, ktorú Cirkev zatiaľ neakceptovala. Benedikt XVI. tiež vo 
svojej knihe Ježiš Nazaretský. I. diel píše, že dielo nie je dokumentom Magistéria (s. 14). Preto 
sa môže s jeho názormi polemizovať a práve uvedené vyjadrenie spadá do toho istého druhu. 
Preto chcem k nemu zaujať stanovisko, pričom sa argumentačne opieram o tieto tézy: 
evanjelista Ján v Prológu o Kristovi píše, že je „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“ 
(Jn 1,9); Kristus ohlasoval evanjelium medzi židmi a len zriedkavo opustil hranice Svätej zeme 
(porov. Mt 15,21); váhal s uzdravením dcéry Sýrofeníčanky, keďže bol poslaný iba k strateným 
ovciam z domu Izraela (porov. Mt 15,23-24) a tiež sv. Pavol ohlasoval na svojich misijných 
cestách evanjelium najprv židom, ktorých v danom meste vyhľadal.  



NEBEZPEČENSTVÁ TECHNOKRATICKEJ PARADIGMY  
PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ 

Michal Vivoda (RKCMBF UK Bratislava) 
10:50-11:10 

      Cieľom príspevku je poukázať na niektoré nebezpečenstvá, ktoré v sebe nesie 
technokratická paradigma v podobe transhumanizmu. Prívrženci tohto smeru využívajú na 
podporu svojich futuristických ideí výdobytky práve prebiehajúcej štvrtej priemyselnej 
revolúcie, ktorá má prívlastok kybernetická. V tomto príspevku sa pokúsime kriticky 
analyzovať a zhodnotiť niektoré transhumanistické idey vo svetle oficiálneho učenia 
Katolíckej cirkvi, na ktoré kontinuálne nadväzuje ostatná encyklika pápeža Františka Fratelli 
tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve (2020). Transhumanizmus predstavuje jednu zo 
skutočných foriem teoreticko-praktického dekonštruktivizmu, antropologického a 
morálneho redukcionizmu a relativizmu. Takýto spôsob myslenia a morálneho konania 
podporuje nesprávny materialistický (hedonistický a konzumný) životný štýl, ktorý ohrozuje 
skutočné dobrá ľudského života na individuálnej i sociálnej úrovni. Oficiálne učenie Katolíckej 
cirkvi nám ponúka jasné usmernenia ako správne chápať a používať novodobé technické 
výdobytky, aby nám pomáhali realizovať Boží zámer s týmto (stvoreným) svetom. Tento 
zámer obsahuje okrem iného aj požiadavku pokojného a spravodlivého spolunažívania. 
 

ČNOSŤ SPRAVODLIVOSTI AKO PRÍPRAVA NA DOBRÚ SMRŤ 

Radoslav Lojan (TF KU v Košiciach) 

11:10-11:30 

Spravodlivosť je základná čnosť, ktorá pomáha človeku vystríhať sa pred egoizmom a 
vedie ho k láske k blížnemu a k Bohu. Týka sa vôle človeka, kým rozumnosť sa týka rozumovej 
schopnosti. Spravodlivosť voči ľuďom robí človeka schopným, aby rešpektoval práva každého 
a vnášal do ľudských vzťahov súlad, ktorý podporuje primeraný rozvoj (æquitas) voči ľuďom a 
spoločnému dobru. Tento príspevok chce poukázať na fakt, že v rámci koncepcie dobrej smrti 
(ktorú človek prijme, aj keď je sprevádzaná utrpením, ako Božiu vôľu), existujú cnosti a medzi 
nimi práve cnosť spravodlivosti, ktoré môžu umožňujú človeku pripraviť sa na dobrú smrť. V 
kresťanskej morálke tradičné chápanie dobrej smrti spočíva v tom, že smrť nie je strašnou pre 
cnostného človeka. Pred tvárou smrti si cnostný človek uchováva svoju hrdosť, neupadá do 
paniky a cení si život a snaží sa ho predĺžiť. Život kresťana je totiž účasťou na samotnom 
živote Boha, ktorý má počiatok na zemi v krste, a naplno rozkvitá vo videní Boha. Preto smrť, 
dôsledok hriechu, je koncom pozemskej skúšky, nie života – toho nadprirodzeného života, 
ktorý kresťan žije aj pred smrťou; smrť je transitus a začiatok večnosti. Ak už takto kresťan 
víťazí s Kristom nad smrťou (porov. 1 Kor 15,55), úplné víťazstvo príde, keď aj samotné telo 
bude znovu oživené a oslávené tak, ako telo Kristovo (porov. Flp 3,21). Cnostný človek sa 
smrti nebojí a želá si svoj život predĺžiť, aby mohol konať blahá. Preto sa nesnaží približovať 
k smrti, ale víta ju dôstojne. V príspevku bude použitá metóda analýzy, syntézy a dedukcie. 
 

VYLEPŠOVANIE ČLOVEKA A ZMYSEL UTRPENIA  
A SMRTI Z POHĽADU ČNOSTI SPRAVODLIVOSTI 

Vladimír Thurzo (RKCMBF UK Bratislava) 
11:30-11:50 

 Vznikajúce technológie a snahy o vylepšenie človeka prinášajú nepochybne mnohé 
výhody tak pre jednotlivcov, ako aj pre celú súčasnú a budúcu spoločnosť z medicínskeho, 
osobného i spoločenského hľadiska. Najvyššími cieľmi vylepšovania je dosiahnuť maximum 



šťastia a telesnú nesmrteľnosť.  Zároveň sa tým však otvárajú početné výzvy na rôznych 
úrovniach, najmä v súvislosti s existenciálnymi skúsenosťami človeka, utrpením a bolesťou, a 
v konečnom dôsledku i so smrťou. Kľúčové témy pri určovaní hraníc manipulácie a 
transformácie človeka a ľudstva, ktorými sú ľudská identita, dôstojnosť a otázka zmyslu 
života, sa ocitajú vo významovej kríze. 
 
 

OD IDEY SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI K SPRAVODLIVOSTI V PRAXI. 

SPRAVODLIVOSŤ V MINISTÉRIU DIAKONÁTU 
Tomáš Pružinec (FF UKF Nitra) 

11:50-12:10 
 

Cieľom príspevku je riešiť otázku, akým spôsobom by sa malo realizovať ministérium 
diakonátu tak, aby napĺňalo ideu sociálnej spravodlivosti v praxi. Príspevok si taktiež kladie 
otázku, akým spôsobom môže ministérium diakonátu prepojiť službu sociálnej spravodlivosti 
v ekleziálnom prostredí v uskutočňovaním sociálnej spravodlivosti v spoločnosti, ktorá sa 
čoraz viac profiluje ako nenáboženská. Pozornosť obrátime do dejín ministéria diakonátu 
v XX. storočí. Poukážeme na jeho vývoj v kontexte zamerania na sociálnu spravodlivosť. 
Popíšeme paradigmy v ktorých sa toto ministérium chápalo, a na záver vyvodíme 
perspektívu pre prax. Tematicky sa príspevok situuje do teológie služieb s presahom do 
praktickej teológie a ekleziológie.     
 

OBED (12:10-13:00) 
 

III. sekcia (doktorandská) 
 

SPRAVODLIVOSŤ BÓZA V KNIHE RÚT 
Peter Pajerský (doktorand na RKCMBF UK Bratislava) 

13:00-13:20 
 

Spravodlivý muž  je vo Svätom písme ten, čo žije spravodlivo a podľa práva. Právo 
predstavuje Boží poriadok, ktorý je vložený do sveta pri stvorení a konkrétnym a praktickým 
spôsobom je vyjadrený v Zákone. V biblickej historiografii Izraela poznáme mnoho 
spravodlivých mužov, ktorí si napriek prekážkam zachovali vernosť Božiemu zákonu. 

Vo svojom príspevku chcem predstaviť spravodlivé konanie Bóza zachytené v knihe 
Rút. Hoci čnosť spravodlivosti nie je explicitne spomínaná v súvislosti s jeho menom, jeho 
konanie nasvedčuje vernosť Božiemu zákonu a taktiež preukázanie sociálnej spravodlivosti 
voči svojej budúcej manželke Rút. Vhodná metóda na analyzovanie a porovnanie textov je 
kánonicko-intertextuálne čítanie, v rámci ktorého sa využívajú dva kroky, a to: analyticko-
popisný a synteticko-interpretačný (George Braulik). 
 

OPUS IUSTITIAE PAX 
Peter Juhas (doktorand na Accademia Alfonsiana v Ríme) 

13:20-13:40 
 

Názov príspevku je pápežským mottom Pia XII., ktorý nastupuje na Petrovu katedru v 
pohnutých rokoch vypuknutia najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. 



Doslovne znamená “Dielom spravodlivosti je mier”, ale mohli by sme ho preložiť aj ako 
“dôsledkom spravodlivosti je mier”, z čoho vyplýva aj opak, že dôsledkom nespravodlivosti je 
vojna. V prvej časti tohto príspevku sa pokúsime zadefinovať spravodlivosť, z pohľadu 
morálnej teológie. Popíšeme spravodlivosť z pohľadu mravnej a spoločenskej cnosti ako aj 
klasické typologické rozdelenie. V druhej časti príspevku budeme hovoriť o dôležitosti 
konceptu spravodlivosti v Magistériu Sociálnej náuky Cirkvi a zvláštnu pozornosť budeme 
venovať dôležitosti tohto učenia v ostatnej sociálnej encyklike Fratelli tutti. Je táto encyklika 
krokom k spoločnému budovaniu trvalého mieru v duchu predošlého magistéria alebo v nej 
nachádzame pokus o zrieďovanie hodnôt a krok k vytvoreniu akéhosi svetového 
pannáboženstva, ako jej to vyčítajú Františkovi kritici? Na túto otázku sa pokúsime 
odpovedať v závere príspevku. 
 

VOJNA A POJEM SPRAVODLIVOSTI V ENCYKLIKE FRATELLI TUTTI 

Marek Fatľa (doktorand na GKF PU Prešov) 
13:40-14:00 

 
Pápež František vo svojej v poradí tretej encyklike s názvom Fratelli tutti, hovorí 

o vojne nielen ako o veci minulosti, ale neustálej hrozbe súčasnosti. Predkladaný príspevok 
sa pokúsi poukázať na pojem spravodlivosti a prípadnej opodstatnenosti vojny na základe 
učenia pápeža Františka a jeho encykliky. Pomocou historických príkladov najväčšieho 
vojnového konfliktu 20. storočia a poukázania na z neho plynúce nespravodlivosti sa otvára 
cesta k hlbšiemu pochopeniu tiažových dopadov vojny. Tie sa môžu prejaviť v mnohých 
oblastiach života ako sociálna nespravodlivosť, popieranie akýchkoľvek práv jednotlivca 
i celej spoločnosti, a v neposlednom rade sa vojna stáva útokom aj na životné prostredie.   
 

 

 
 
 
 


