12. 5. 2019
4. neděle velikonoční
30) 6. PŘÍKÁZÁNÍ DESATERA (7)

(KKC 2373 – 2381)

PODLE UČENÍ CÍRKVE (KATECHISMUS)
OPAKOVÁNÍ:
- manželská láska
o pro manžele: Vlastní místo uskutečňování svatosti!
o --- všechno manželské má být svaté, tedy i manželská sexualita je posvátná!
- Spojením manželů se uskutečňuje dvojí cíl manželství: blaho samých manželů a
předávání života.
- Manželská věrnost – nerozlučitelná jednota – obraz jednoty Krista a Církve
- Manželská plodnost – zodpovědné předávání života – spolupráce s Boží tvůrčí mocí a
láskou!
o sv. Pavel VI. v Humanae vitae, sv. Jan Pavel II. v Evengelium vitae
 otevřenost životu
 antikoncepce je ze své podstaty nepřijatelná
NOVÁ LÁTKA:
- PLODNOST:
- Písmo svaté i praxe církve vidí v početných rodinách znamení Božího požehnání a
velkodušnosti rodičů.
o Jestliže Bůh chce darovat nový život – jestli toto je Boží vůle, jak by této vůli
mohl člověk bránit? Bůh není konkurentem manželů – touží po dialogu s nimi.
A v také v jejich vzájemném dialogu se dává poznat…
- NEPLODNOST:
- Bádání zaměřené na zmenšení lidské neplodnosti je třeba povzbuzovat s podmínkou,
že se „dá do služby lidské osoby, jejích nezcizitelných práv a jejího pravého a
celistvého blaha ve shodě s Božími záměry a s jeho vůlí“.
- Umělé oplodnění je eticky nepřijatelné, protože ochuzuje počaté dítě o lásku svých
rodičů…
o Dítě má právo znát své rodiče – mít své rodové kořeny a také má právo na
láskyplný manželský akt svých rodičů při svém vzniku!
- Dítě není něco, co se rodičům dluží, ale je to dar. Největším darem manželství je
lidská osoba. Dítě nemůže být považováno za předmět vlastnictví; za něco, k čemu by
vedlo uznání domnělého „práva na dítě“. V této oblasti má pouze dítě opravdová
práva: „právo být plodem intimního úkonu manželské lásky svých rodičů a také právo
být respektováno jako osoba od chvíle svého početí“.
- Moderní kliniky na „výrobu dětí“ – jejich rozmach souvisí s lidskou pýchou stavět se
do role Boha. Už nepotřebujeme Dárce života: život si vyrobíme sami – na míru, na
zakázku!
o Nepřijetí křesťanské bioetiky v její celistvostí je ve své podstatě krizí víry…
Život už se nepřijímá jako dar od Boha, ale člověk se zmocňuje „stromu
života“…
- Evangelium ukazuje, že tělesná neplodnost není absolutním zlem. Manželé, kteří
vyčerpali oprávněné lékařské zákroky, a přesto trpí neplodností, ať se spojí s křížem
Pána, pramenem veškeré duchovní plodnosti. Mohou projevit svou velkodušnost tím,

-

že přijmou za vlastní opuštěné děti anebo že budou konat významné služby ve
prospěch bližních.
PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ:
o CIZOLOŽSTVÍ. Toto slovo označuje manželskou nevěrnost. Když dva
partneři, z nichž je alespoň jeden sezdaný, mají mezi sebou pohlavní styk, i
třeba náhodný, dopouštějí se cizoložství. Kristus odsuzuje cizoložství spáchané
i prostou žádostivostí. Šesté přikázání a Nový zákon cizoložství naprosto
zakazují. Proroci pranýřují jeho těžkou hříšnost, vidí v něm symbol hříchu
modloslužby.
o Cizoložství je křivda. Kdo je spáchá, nedodržuje přijaté závazky. Zraňuje ono
znamení smlouvy, kterým je manželský svazek, pošlapává práva druhého
manžela a zasazuje ránu instituci manželství tím, že porušuje smlouvu, která je
jejím základem. Ohrožuje dobro lidského pokolení a dětí, které potřebují stálý
svazek rodičů.

