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Encyklika Humanae vitae,
o správném řádu sdělování lidského života

• Doba a okolnosti vzniku encykliky
• Učení encykliky: manželská láska, význam sexuality, odpovědné rodičovství, důsledky 

antikoncepčních metod
• Norma HV vyplývá z přirozeného zákona, který Bůh vepsal do srdce každého člověka

Teologie těla,
katecheze Jana Pavla II. O lidské lásce podle Božího plánu

• Počátek: stvoření člověka jako muže a ženy, povolání k sebedarující lásce
• Vykoupení srdce: lidské srdce zasažené hříchem - milost vykoupení umožňuje návrat k 

původnímu Božímu plánu
• Vzkříšení těla: věčné určení člověka
• Křesťanské panenství: zcela se darovat Bohu
• Svátostná povaha manželství: „velká analogie“ vztahu mezi manželi a vztahu Krista a Církve
• Láska a plodnost: křesťanská sexuální etika

Odpovědné rodičovství, antikoncepce a přirozené metody
• plodnost jako dar, zázrak vzniku nového života
• odpovědné rodičovství, velký úkol manželů před Bohem
• metody přirozeného plánování rodičovství – vědomí společné plodnosti páru a jeho význam 

při předcházení i docílení těhotenství
• antikoncepční metody – filosofie, mechanismy účinku, riziko postfertilizačního a raně 

abortivního účinku 
• co k tomu říká církev
• odpovědné rodičovství v praxi

Povolání k lásce
• Nádherný Boží plán: člověk je stvořen k Božímu obrazu a podobě a povolán žít ve 

společenství lásky
• Dva způsoby, jak uskutečnit povolání k lásce: manželství a zasvěcený život
• Boží láska, vzor pro lásku mezi mužem a ženou
• Sexualita– velký dar, velká odpovědnost
• Odpovědné rodičovství

Lidský život, velký Boží dar
• Hodnota a posvátnost každého lidského života.
• Kdy začíná lidský život?
• Kultura života a kultura smrti: potrat, antikoncepce, umělé oplodnění, prenatální diagnostika, 

eutanázie.
• Rodina – místo, kde má být chráněn a milován lidský život od početí do přirozené smrti.

Láska, vztahy, sexualita
• zamilovanost a láska
• skutečná láska není sobecká, ale hledá dobro milované osoby
• manželství – láska na celý život
• sexualita – velký dar, velká odpovědnost
• odpovědné rodičovství
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