
HODNOTA A DÔSTOJNOSŤ  
ĽUDSKEJ OSOBY 

Metodický seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy  



 
ZÁKLADY KRESŤANSKEJ 

ANTROPOLÓGIE I. 
 •  človek je stvorený na obraz Boží (Gn 1,27) 

• dôstojnosť ľudskej osoby je zakorenená v 
stvorení  človeka na Boží obraz a podobu  

•  je schopný vytvoriť spoločenstvo osôb a 
spolupracovať na zrodení nového života 

•  samotná sexuálna rozdielnosť (mužské a ženské 
pohlavie) je prejavom a uskutočnením Božieho 
obrazu v človeku – čiže lásky založenej na 
darovaní sa muža a ženy (vzájomnom, výlučnom 
a úplnom)  

• na snubnej láske sa zakladá manželstvo, ktoré 
je potom základom rodiny 



ZÁKLADY KRESŤANSKEJ 
ANTROPOLÓGIE II. 

• Človek je duchovno-telesná bytosť. Po telesnej 
stránke je súčasťou biosféry zeme. Po duchovnej 
stránke je nositeľom nesmrteľnej duše, ktorá 
presahuje pozemské bytia, je transcendentná.  

•  Aj naše telo nosí v sebe záloh , ktorý presahuje 
ostatné pozemské bytia – je určené pre budúce 
vzkriesenie.  

•  Keďže človek je nositeľom nesmrteľnej duše a je 
obdarený rozumom a slobodnou vôľou, je osobou. 
Každý ľudský jedinec je osobitnou (jedinečnou) 
osobou. 



ZÁKLADY KRESŤANSKEJ 
ANTROPOLÓGIE III. 

Bl. Ján Pavol II. v príhovore pre členov Svetovej 
lekárskej asociácie: „Každú ľudskú osobu, v jej 

neopakovateľnej jedinečnosti, netvorí iba duch, ale aj 
telo, takže v tele a prostredníctvom tela sa možno 
dostať k samej osobe v jej konkrétnej skutočnosti. 

Preto rešpektovať ľudskú dôstojnosť znamená chrániť 
túto totožnosť človeka, ktorý je jednotou tela a duše.“  

 
(JÁN PAVOL II., Príhovor k účastníkom XXXV. generálneho zhromaždenia 
Svetovej lekárskej asociácie, 29.október 1983: AAS 76 (1984), s. 393.)  



 Pohlavnosť 
charakterizuje muža a 
ženu nielen v rovine 
fyzickej, 

• Každý jeden z nás, až po to najhlbšie v našom srdci, je MUŽ alebo ŽENA.  

TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

Pohlavnosť je 
priečny rozmer  

osoby.  
Určuje všetky jej 

rozmery.      a 
duchovnej 

      ale tiež v  
psychologickej  



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

Roviny NEMOŽNO ROZDELIŤ ani PRERUŠIŤ… 



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

Roviny NEMOŽNO PRERUŠIŤ ani ROZDELIŤ… 

…ale úzko vzájomne spojiť do JEDNOTY OSOBY,  

      



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

•  Celú osobu tvorí muž alebo žena 

•  Táto odlišnosť a vzájomnosť –fyzická, psychologická a duchovná– 
podmieňuje spôsob žitia a vyjadrenia lásky.   

Osobná 
láska 

Erotická láska 

Citová láska 

Prijímajúca láska 



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

n  len biologický údaj 

n  zvláštna skutočnosť osoby 

n  obyčajný pridaný zovňajšok 

Pohlavnosť NIE je… 

n  niečo čo si vyberám a ktorého zmysel si 
môžem voľne útvárať.  



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

n  základným prvkom osobnosti 

n  vlastný spôsob bytia 

n  v prejavení sa 

n  v komunikovaní s inými 

…v cítení, vyjadrení a žití ľudskej lásky  

Pohlavnosť je… 

Mám vzťah k iným, žijem a vyjadrujem lásku 
ako MUŽ alebo ŽENA. 



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

•  Manželský akt je vzájomný dar dvoch bytostí v ktorom sa 
realizuje celá osoba.  

•  Jazyk telesnosti a pohlavnosti sa striktne odlišuje od ostatných, 
pretože neobsahuje len dimenziu lásky ale aj plodnosti.  

•  Preto je jazykom o ktorom môžeme hovoriť len v kontexte 
manželstva  

•  Mimo tohto kontextu sa stráca integrálna vízia osoby, čomu 
prispieva aj antikoncepčná mentalita.  

•  Je nevyhnutné vrátiť sa ku personalistickej koncepcii človeka a 
ľudskej, prirodzenej sexualite.  

•  Je potrebné vrátiť sa pravému humanizmu aby sa znovuobjavili 
pravé vzťahy a hodnoty sexuality.  



TELO AKO JAZYK  
SEXUALITA AKO VZŤAH 

•  Ľudská bytosť je obraz Boha pokiaľ ide o 
osobu.  

Pohlavný rozdiel má hlboký význam pre osobu ako obraz Boha:  

n  Ľudská bytosť je obraz Boha tiež pokiaľ ide o 
spoločenstvo osôb. 

Spoločenstvo Osôb 

Spoločenstvo Osôb 

OBRAZ A PODOBNOSŤ 

Muž-Žena        =    

Otec-Syn-Duch Svätý = 



PRACOVNÉ SKUPINY ĽUDÍ ŠTUDUJÚCICH 
TEOLOGICKÚ ANTROPOLÓGIU BL. JPII. 



CHRISTOPHER WEST: TEOLÓGIA TELA  
PRE ZAČIATOČNÍKOV 

 
Teológia tela pre začiatočníkov sviežim spôsobom 
„predkladá“ ohromujúce posolstvo Jána Pavla II. 
do jazyka bežného čitateľa.  
 
Odkrýva hlboké súvislosti medzi sexualitou 
a najdôležitejšími otázkami ľudskej existencie 
o zmysle a cieli života, o stvoriteľskom diele ako 
muža a ženy a pod. 
 



TEOLÓGIA JEJ TELA – TEOLÓGIA JEHO TELA 

Odhaľovanie tajomstva 
Vzťah, ktorý treba hľadať 
Poodhalenie krásy 
Poslanie ženy 
Modlitby 
 
Sila v službe a obete 
Božia iniciatíva daru lásky 
Božia iniciatíva daru života 
Poslanie muža 
Modlitby 







•  Pravda o láske človeka. Základné pohľady na 
manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom 
rodiny. Trnava, SSV 2013. 

•  Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi 
na ideológiu rodovej rovnosti. Trnava SSV 2013 

•  Pastiersky list k Národnému pochodu za život (1.9. 2013) 

•  Pastiersky list biskupov Slovenska o bioetických 
otázkach (15.8.2009) 

OFICIÁLNE PUBLIKÁCIE KBS 



       Ďakujem za pozornosť! 
 

ThDr. Radoslav Lojan, PhD. 
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