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PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE 

PRÁVO NUTNEJ OBRANY 
 
„Najviac oprávnená je nutná obrana ženy voči tomu, kto 
nespravodlivo napáda jej osobu“ (Sv. Anton). 

 

„Ale neslobodno zabiť lupiča, čo nám berie len kabát“. 

 

„Nikto nesmie použiť právo nutnej obrany, ak je nespravodlivo 
napadnutý iba na cti“ (pápež Inocent XI.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYNÁHRADA ŠKODY 
 
Kto svojmu blížnemu nespravodlivým spôsobom uškodil 
na telesnom alebo duchovnom živote, je prísne zaviazaný 
podľa možnosti vynahradiť škodu. 
 

Ak niekto uškodil blížnemu na telesnom živote, musí mu 

nahradiť trovy liečenia a opatrovania v nemocnici, stratu jeho 

zárobku atď. Ak ho zabil, musí sa postarať o jeho príbuzných. 

 

No ak dal pohoršenie alebo zviedol blížneho, musí sa 

snažiť, aby zlé následky odstránil dobrým príkladom, 

modlitbou, poučovaním atď. Ak tak nerobí, nedosiahne od 

Boha odpustenie hriechov; aj kňazské rozhrešenie, ak by ho 

snáď dostal, je neplatné. 

 

Avšak úplne napraviť zločin telesnej alebo duševnej 

(pohoršením) vraždy je v mnohých prípadoch nemožné. Preto 

obrátený bludár Berengár z Tours (ktorý hlásal omyly 

o Eucharistii) mal úplnú pravdu, keď na smrteľnej posteli 

hovoril: „Nuž čoskoro budem stáť pred Božou súdnou stolicou. 
Čo sa týka mojich hriechov, dúfam milosrdenstvo od Boha; lebo 
som činil veľké pokánie. No čo sa týka tých hriechov, ktorí mnou 
boli zvedení na falošnú náuku, obávam sa, že budem zatratený; 
lebo nenachádzam prostriedku, ako by som to mohol napraviť“. 

Len Boh vo svojej prozreteľnosti to môže napraviť. 

 

Zabiť človeka, ktorý je v stave smrteľného hriechu je 

zločin, aký sa už vôbec ani nedá sa napraviť; to isté je i vtedy, 

keď niekto zvedením alebo pohoršením zavinil, že blížny 

stratil večnú blaženosť v nebi. 

 

PRÍBEH 
 

Sv. Filip a perie 
 

Raz jedna pani rozprávala ako sa spovedala 

u sv. Filipa Neriho z toho, že ohovárala. Sv. Filip 

jej za pokánie udelil, aby išla domov, zabila 

sliepku a priniesla mu ju. Ale prikázal jej, aby ju 

cestou zbavila peria a priniesla ju už očistenú. 

Pani išla domov, zobrala sliepku a hoci sa 

jej pokánie zdalo čudné, zabila sliepku a cestou 

späť jej otrhala všetko perie. Keď prišla k sv. 

Filipovi, chcela mu odovzdať sliepku, ale sv. Filip 

jej povedal: “Milá pani, viete ako je to s 

ohováraním? Sliepku si pokojne nechajte, vráťte 

sa domov, ale cestou pozbierajte všetko perie... 
 


