
 

 
Záhorská Ves-Suchohrad 

 
 

POSTAVENIE ŽENY 

V SPOLOČNOSTI 
 

(Deviate Božie prikázanie) 
 

V tomto Farskom liste začíname rozoberať 9. Božie prikázanie. 
 

Z príkazu židovského Desatora («Nepožiadaš domu 
svojho blížneho, manželky, sluhu, dievčaťa, vola, osla, ani 
ničoho, čo je jeho») vysvitá, že žena bola u Židov považovaná 
za domáce náradie a vec. Kresťanská Cirkev, aby pozdvihla 
úctu ženy, rozdelila tento príkaz, daný na hore Sinaj, na dve 
osobitne prikázania, šieste a deviate. 
 
 
 

Kresťanstvu žena ďakuje 
za svoje čestné 

postavenie. 
 
 
 
 



Žena bola a je u pohanov najviac otrokyňou muža. Veď 
pohania pozerajú na ženu ako na predmet zmysleného 
pôžitku. Stačí sa pozrieť na islam, ktorý dokonca v Koráne 
prikazuje, že muž má ženu biť a uvádza návod ako to urobiť. 

 
Číňania a iné pohanské národy sú toho názoru, že žena 

nemá dušu a stojí na rovnakom stupni so zvieraťom. Z tejto 
príčiny sú u nich dievčatá duchovne nevzdelané. 

Dievčatá, ktoré sú na vydaj, sa predávajú ako tovar. 
Preto východní kupci s dievčatami sú tak drzí, že ešte dnes 
cestujú po našich európskych štátoch a vábia rodiny, aby 
dievčatá predali – deje sa to najmä v balkánskych štátoch. 
 

Žena sa u pohanov dáva niekedy i do prenájmu, zálohu, 
daru a pod. 

V rodine nemá nijaké právo, môže byť mužom pre 
najmenšiu príčinu prepustená alebo zabitá, a jej nevernosť sa 
trestá smrťou. Ale naopak niet žiadneho trestu za mužovu 
nevernosť. 

 
Prázdny hrob Pána Ježiša po zmŕtvychvstaní 

 

Niekde je žena úplne vylúčená z verejného života. 
Spomeňme len háremy u moslimov. Následkom toho ženy 
trpia u pohanov veľa krutých zvykov – tak u Indov musí žena, 
ktorej muž zomrel, skočiť na tú istú hŕbu horiaceho dreva, kde 
sa páli mŕtvola zomrelého muža. U Číňanov zas sami rodičia 
určujú manžela svojej dcére a dievča sa nesmie ani ozvať proti   
tomu rozhodnutiu. 

 
Ale kresťanstvo podstatne napravilo toto smutné 

položenie ženy. Žena medzi kresťanmi má byť mužovi oddaná, 
no pokladá sa za jeho rovnocennú spoločníčku a má takú 
hodnotu ako muž. Preto hovorí sv. Pavol, že v Kristovi nie je 
rozdiel medzi mužom a ženou (List Galaťanom). 
 

 
Manželstvo je podľa kre-

sťansko – katolíckeho 
náboženstva jednotné a 
nerozlučné; následkom toho sa 
ani nedovoľuje mnohoženstvo 
(polygamia), ani prepustenie 
manželky. 
 

Úcta k Božej Matke 
v Katolíckej Cirkvi prispieva k 
tomu, aby bola povznesená 
vážnosť a úcta ženy. 
 


