
Vášnivá láska
Vyjadrovanie pocitov v manželstve

Manželská sexualita



,,Lásku bez kríža nenájdeš, 

kríž bez lásky neunesieš´´

( hádanka-autor?)

Ukážka z filmu

(hádanka- z ktorého filmu je táto scéna?
keby si nebodaj chcel niekto pozrieť
daný film dokonca)



Správne odpovede:

Sv. otec Ján Pavol II.
Karol- človek, ktorý sa stal človekom (časť 2.),
(cca od 26 minúty od začiatku filmu bola tá ukážka)



Vyjadrovanie pocitov v manželstve

ich piliere:
• zdielanie je dávanie

• nesúdte a nebudete súdení

• čas pre toho druhého

• dávanie, ale aj prijímanie

,,Pokúsme sa vždy zistiť, čo je za slovami a rečou tela nášho 
partnera, čo sa nám náš partner snaží povedať.´´

,,Nesmieme sa báť vyjadrovať svoje pocity. Inak sa nikdy
nenaučíme zdieľať a komunikovať a budeme stále ľuďmi,
ktorí sa navzájom nepoznajú.´´

,,Človek vytvára dôverný vzťah nielen prostredníctvom zdieľania,
ale ja prostredníctvom počúvania.´´



,,Pri zdieľaní a počúvaní sa obaja, manžel aj 
manželka, začínajú lepšie spoznávať, 
spoznávať svoje nedostatky aj slabiny, svoje 
prežívanie a pocity, ktoré sú s ním spojené. ´´

Tak sa učíme byť oporou jeden druhému.
Učíme sa byť spolu ,,v dobrom i zlom.´´

Ba čo viac môže nám to napomôcť k pochopeniu
seba samého cez pohľad toho druhého.



Otázky na zamyslenie:

Povedzme si, poznáme citový život nášho
partnera/partnerky?

Vieme sa spolu rozprávať o pocitoch tých príjemných
aj menej príjemných či bolestivých?

Dávame manželovi/ manželke poznať, čo prežívame,
čo cítime?

Zaujímame sa aké pocity prežíva náš 
manžel/ manželka?



Manželská sexualita

Čo je intimita?

Sex: dar od Boha

,,vzájomná blízkosť manželskej dvojice, keď
čelí problémom a bolesti´´



• sexualita ako reč lásky

• mýty o sexe a sex ako tabu

• je sex úlohou muža? 

• je sex vždy pohlavným 

stykom?

• potrebujete sa niečo naučiť
o sexualite?

• naša viera a sex 

(Amoris Laetitia, 152)



Zdravá sexuálna intimita

,,Manželia môžu mať aktívny sexuálny život,
ale nie je zdravý, pretože nevedie k cieľu, 
pre ktorý ho Boh stvoril. Sex musí byť radostnou
oslavou lásky. Ak v ňom nie je láska, ak nie je 
prítomný správny kontext, potom sexuálny 
život nie je zdravý.´´



Čo hovorí o tejto problematike Sv. písmo a 

encyklika Amoris Laetitia:

Sv. písmo: 
Starý zákon: Gn 2, 24-25; Tob 8, 6-7; Jdt 12, 12; Jdt
16; Prís 5, 2-4; Prís 5, 18-19; Prís 7, 17-19; Prís 12, 4; 
Prís 31, 10-31; Kaz 3,5;  Pies 4,5; Pies 5, 2-4; 
Pies 7, 3-4; Pies 7, 8-12; Sir 26, 1-4; Sir 13, 19-20
Nový zákon: 1 Kor 5,1; 1 Kor 7, 3-5; Ef 5,25

Amoris Laetitia:
142, 143, 148, 150, 150, resp. 152-157

Knihy Sv. otca Jána Pavla II.:
Karol Wojtyla: Láska a zodpovednosť
Ján Pavol II.: Ako muža a ženu ich stvoril
Ján Pavol II.: Teológia tela



Zaspala som, ale moje srdce bdelo. 
Tu počuť čosi. Môj milý klope: 
Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, 
holubička moja, moja čistá. 
Namoklo rosou moje temeno, 
nočnými kropajami moje kučery.
Vyzliekla som si už odev,
Budem si ho znova obliekať? 
Už som si nohy umyla,
Mám si ich zas vari zamazať?
Môj milý siahol rukou cez otvor.
Rozbúchalo sa moje srdce preň....

Pies 5,2-4



Nech je požehnaný tvoj prameň
A teš sa žene svojej mladosti!
Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná,
Jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas,
Kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!

Prís 5,18-19



Choď a prehovor tú Hebrejku, čo je u teba, aby 
prišla k nám a jedla a pila s nami. Bola by to 
ozaj na nás hanba, keby sme takú ženu 
nechali odísť a nepobavili by sme sa s ňou. 
Veď nás vysmeje, ak sa nám ju nepodarí 
zviesť. 

Jdt 12,11-12



Za inšpiráciu vďačíme 

(odporúčaná literatúra):

Kniha Pieseň piesní
Elias Vella- Výstup na horu manželstva
Encyklika pápeža Františka
Myšlienky Sv. otca Jána Pavla II.



Ďakujeme za pozornosť!


