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„Anjelský učiteľ“
Patrón GTA Košice



Tomáš Akvinský sa narodil v roku 1225 na zámku Roccasecca pri meste 
Akvino (medzi Neapolom a Rímom) v šľachtickej rodine ako tretí syn 
a siedme dieťa grófa Landolfa z Akvinu a kontesy Teodory.
Podľa rodiska vzniklo aj jeho prímenie Akvinský.

Starobylé ulice a kostol 
dnešného mestečka 
Roccasecca.

Roccasecca



Roccasecca



Roccasecca



Rodina dala Tomáša ako päťročného na výchovu 
do kláštornej školy benediktínskeho opátstva Monte 
Cassino, keďže tam pôsobil ako opát Tomášov strýko.

Monte Cassino



Neapol

Ako chlapec prichádza na univerzitu v Neapoli (r. 1239), kde sa 
mu dostáva prírodovedného a filozofického vzdelania. Tam spoznáva 
dominikánov a v roku 1243 sa Tomáš napriek nesúhlasu svojich rodičov 
rozhodol vstúpiť do ich rehole.

Neapol je prístavné mesto 
na pobreží Tyrrhenského 
mora, hlavné hospodárske 
centrum juhu Talianska.



Tomáš svoj ročný noviciát u dominikánov absolvoval v Ríme a Bologni. 
Po jeho skončení ho rehoľní predstavení poslali na štúdiá do Paríža, 
Tomášova rodina mu však v máji 1244 cestu prekazila. Na príkaz matky 
ho zajala a odvliekla na otcov hrad Monte San Giovanni, kde ho väznila 
v nádeji, že Tomáš svoje rozhodnutie vstúpiť do rehole odvolá. Nestalo sa.

Monte San Giovanni

Tomáš Akvinský bol 
viac ako rok väzňom 
na otcovom hrade 
Monte San Giovanni.



Tomáš v domácom väzení 
zostal takmer dva roky, kým 
mu jeho sestra nepomohla 
k úteku. Následne Tomáš 
v lete roku 1245 odišiel 
do Paríža, aby tam dokončil 
svoje filozofické a teologické 
štúdiá. 

Paríž

Paríž bol už v 13. storočí 
svetoznámym študijným 

centrom. Na snímke 
katedrála Notre Dame.



Tomáš sa stal poslucháčom Alberta 
Veľkého, ktorý ho po trojročnom 
štúdiu v Paríži vzal so sebou 
do nemeckého Kolína nad Rýnom, 
kde Tomáš študoval priamo pod jeho 
vedením ďalšie štyri roky.

Kolín nad Rýnom



Paríž

V rokoch 1252 až 1272 bol učiteľom teológie v Paríži, pričom vrchol 
svojej vedeckej dráhy Tomáš dosiahol v posledných rokoch svojej 
akademickej činnosti (1269–1272), keď sa stal najuznávanejším učiteľom 
teológie.

Uznávaný teológ 
Tomáš Akvinský 

a jeho písmo.

„Zachovaj 
si v srdci 
miernosť 
a pokoj.“



Tomáš Akvinský 
ako učiteľ teológie 
v Paríži (maľba 
Giovanni di Paola).



Tomáš Akvinský 
očami slávnych 

dominikánskych 
maliarov 

Fra Bartolomea 
a Fra Angelica.

„Z toho, 
čo počuješ, 
zachovaj si 
vo svojom srdci 
len to dobré.“

„Pomáhaj 
svojim 
blížnym.“



Tomáš Akvinský  
na freske 

neznámeho 
autora v bazilike 

v Bari (južné 
Taliansko). 

„Nechci všetko naraz 
a nedychti po novotách, 
uč sa radšej po malých 
dávkach a pomaly.“

„Nikdy nikoho 
neodsudzuj a buď 
zhovievavý.“



Pre Tomášov rýdzi a jemný 
charakter ho prezývali „anjelský 
učiteľ“. Tomášovo učenie dostalo 
názov tomizmus, ktoré sa stalo 
základom katolíckej teológie 
a filozofie. 

Tomáš Akvinský 
na freske v bazilike 
Sopra Minerva 
v Ríme (vľavo) – 
autor Filippino 
Lippi; vpravo 
maľba dominikána 
Fra Angelica.



„Nikoho nepresviedčaj, 
len ži ticho, skromne 
a láskavo. Nešetri 
úsmevom.“

„Drž sa ľudí, ktorí sú 
zdrojom pokoja, ale 
nikdy im nepreukazuj 
priveľkú náklonnosť.“

Tomáš na maľbe 
neznámeho autora.



V roku 1272 prišiel do Neapolu, aby 
tam na žiadosť rehole založil generálne 
štúdium teológie. O rok nato – po prežití 
mystického zážitku 6. decembra 1273 – 
zanechal spisovateľskú činnosť.

Mystický zážitok Tomáša 
Akvinského (maľba 

M. von Feuersteina).

„Preniknutá modlitba 
dáva uvoľnenie a dá sa 
v nej odpočinúť.“



Z Neapola ho pápež Gregor X. pozval na Lyonský koncil (1274), 
kde sa malo konať rokovanie s predstaviteľmi byzantskej cirkvi, 
avšak Tomáš začal chorľavieť. Na koncil sa už nedostavil. Zomrel 
zoslabnutý v cisterciátskom kláštore Fossa Nuova 7. marca 1274.

Fossa Nuova

Cisterciánske opátstvo 
Fossa Nuova.



Tomášove pozostatky sú uložené v Toulouse (štvrté najväčšie mesto 
vo Francúzsku).

Hrob sv. Tomáša sa 
nachádza v niekdajšom 
dominikánskom Konvente 
sv. Jakuba vo francúzskom 
Toulouse.

Toulouse



Toulouse

Konvent sv. Jakuba 
vo francúzskom 
meste Toulouse.



18. júla 1323 bol Tomáš pápežom Jánom XII. vyhlásený za svätého, 
pápež Pius V. ho v roku 1567 menoval učiteľom Cirkvi a pápež 
Lev XIII. ho 4. augusta 1879 určil za patróna kresťanských filozofov. 
V rímskokatolíckom kalendári má sv. Tomáš Akvinský sviatok 28. januára.



Prehľad a rozdelenie Tomášových prác (diel):

Významnejšie diela Tomáša Akvinského možno rozdeliť 
do štyroch skupín: 

– systémové diela, 
– diskutované otázky, 
– filozofické komentáre, 
– komentáre k Svätému písmu.

Systémové diela sú tri:

– In quattuor libros sententiarum (1254–1256)
– Summa contra gentiles (1258–1264)
– Suma theologiae (1264–1273)



Hlavné 
univerzity

Logá troch hlavných 
svetových univerzít 

Tomáša Akvinského.



Školy 
vo svete...





Školy 
na Slovensku

Na snímke vľavo 
Inštitút sv. Tomáša; 

hore GTA; dole OATA.



Modlitba pred štúdiom
Svätý Tomáš, 

patrón škôl,
vypros nám od Boha 

pevnú vieru 
a vrúcnu lásku,

prečistý život 
a pravú vedu.

Amen.


