
Láska, telo a sexualita podľa 



   



TT podľa Westa 

1. Pred figovými listami: náš počiatok Mt 19,3-9 

2. Figové listy: naša história Mt 5,27-28 

3. Bez figových listov: naše večné určenie Mt 22,23-33 

 

4. Manželstvo dohovorené v nebi: celibát pre kráľovstvo Mt, 19,12 

5. Obraz jednoty Krista a Cirkvi: kresťanské manželstvo Ef 5 

6. Teológia v spálni: láska a plodnosť  
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Láska a plodnosť 

Úvod, mimokresťanský pohľad 

Cirkev v búrke zmien 

Pieseň piesní, Tobiáš 

Pravdivosť znamení 

Objektívnosť pravdy vs. antikoncepcia 

HV 10, PPR vs. antikoncepcia 

Čistota 

TT a nová evanjelizácia 



Úvod  

  

plná realizácia ♂ & ♀ 

 zvlášť v momente manž. zjednotenia (LR 12) 

 rozpačitosť → Rim 3,23 → LVII,3 

 X: spása, nie odsúdenie 

„Kresťan, poznaj svoju dôstojnosť!“ III.          1691 



Úvod  

  Základná otázka sexuálnej morálky: ...? 

SLOBODNE   

BEZVÝHRADNE  

VERNE   

PLODNE 

 
masturb., smilstvo, cudzolož., homosprávanie, pornogr., antikonc.... 

Láska je náročná. Náročnosť je normálna. 



Mimokresťanský pohľad 

„Akékoľvek rozšírenie používania  

umelej antikoncepcie  

pravdepodobne skončí rozpadom  

manželstiev a rodiny.“ (1925) 

 

Freud: „Spoločným znakom všetkých perverzností je, že 
       ich cieľom prestalo byť rozmnožovanie.“ 

 

Zmena mentality spoločnosti: čo je normálne 

*1869 

+ 1948 

*1856 

+1939 



Cirkev v búrke zmien 

  

do r. 1930 všetci kresťania jednotní 

po r. 1930 iba Kat. cirkev bez zmeny 

2VK → ? → HV ´68 → 

       → TT ´79 -´84 

      „rozsiahly komentár“ k HV 



Pies: nevesta = sestrička, záhrada 

osoba: nedotknuteľné tajomstvo ≈ ∆ 

Ø manipulácia, Ø násilie → žiadostivosť 

Láska rešpektuje ♀ ako paniu jej vlastného tajomstva 

         neporušuje tajomstvo 

Jn 10,1-10  

() 



Tob: ♂ + ♀ skúška života a smrti 

Tobiáš & Sára 

  láska silnejšia ako smrť 

  Ø žiadostivosť, modlitba 

 

Obetavosť lásky kvôli víťazstvu dobra 

  



Pravdivosť znamení 

Sviatostné znamenie verne zjavuje duchovné tajomstvo 

 

Krst blatom – anti sviatosť 

Reč ∆´ agapé   ↔  reč tela manželov 

   Antikoncepcia →  

           ∆ nie je životodarná láska 

           falošní proroci 

  S B V P  



Objektívnosť pravdy 

      vs. subjektívnosť presvedčenia 

 

Jed   ?   Samovražda 

 

Manželský sľub a plodnosť 

           a vernosť 



Zodpovedné rodičovstvo HV 10 

rozumné rozhodnutie 

veľkodušne prijať viac detí; 

zo závažných dôvodov 

zachovávajúc morálne príkazy 

na určitý/neurčitý čas nemať viac detí 



PPR vs. antikoncepcia  

Pri správnom použití: 98-99% spoľahlivosť 

Katolícka antikoncepcia? 

Rozdiel: babička 

     „Ausladung“ 



 Čistota  

→ sebaovládanie 

→ výchova k slobode 

→ pokoj  

 

 

 

v stávke je moc Evanjelia 

 príbeh Westa 

цeлoмyдpиe 

2339 



Boj o čistotu 

Gn 2,7 in-spiracia 

Gn 3,6 ex-spiracia 

 

 

 

 

Tragédia nie je padnúť, ale nevstať 

Účasť na vnút. 
     živote ∆´ 

2343 

Pominuteľná rozkoš 
sterilného orgazmu 



TT a nová evanjelizácia 

 budúcnosť ľudstva vedie cestou manželstva a rodiny 

     manželstva a rodiny                    TT´ JP II.´ 

 

X´ nevyspytateľné bohatstvo a tajomstvo → TT 

sme telo – otázka 

X – odpoveď  

RH 10 

Mt 19,6 

♂ & ♀ 

láska & plodnosť 

X & C 



 sexuálny zmätok – pobláznená túžba čl. po nebi 

alkoholizmus a neviazaný sex – Eucharistia a manželstvo 

Čistota srdca 

Láska k pravde 

Pravovernosť vyznania 

TT vystihuje celé SP 

     X´ učenie a poslanie 

          Nezachráni nás teória, ale Osoba 

TT a nová evanjelizácia 
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