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Milí mladí priatelia,

na našej spoločnej ceste za  Kristom, PRAVDOU, nemôžeme 
obísť ani problém povolania. Nemyslíme tu na  všeobecné po-
volanie k  svätosti, ktoré vyplýva z  nášho krstného zasvätenia 
a o ktorom sme uvažovali pri vysvetľovaní sviatosti krstu. Mys-
líme tu na osobitné alebo špeciálne povolanie, ku ktorému nás 
Boh volá pri realizovaní svojho stvoriteľského a vykupiteľského 
plánu s ľudstvom. Od toho, ako si osobne vyriešime tento prob-
lém, bude závisieť aj naša cesta k Pravde i voľba prostriedkov, 
ktoré nám pomôžu dosiahnuť tento cieľ.

Budeme vlastne pokračovať vo výklade náuky o sviatostiach, 
ako sme to začali v  8. – 11. zväzku edície Cesta k  Pravde, kde 
sme sa oboznámili so sviatosťou krstu, birmovania, s Eucharis-
tiou a so sviatosťou pokánia i  s pojmom duchovného vedenia. 
Ostávajú nám ešte tri sviatosti: pomazanie chorých, manželstvo 
a  sviatosť kňazstva. Manželstvo a  kňazstvo ustanovil Kristus 
pre  rôzne stavy, ktoré si volíme podľa Božieho volania. Preto 
sme si túto poslednú časť náuky o sviatostiach nazvali titulom 
O OSOBITNOM POVOLANÍ.

V knižke sa pokúsime objasniť pojem osobitného povolania, 
potom si povieme o  rôznych druhoch osobitného povolania, 
pričom pri každom druhu vysvetlíme aj príslušnú sviatosť, ktorá 
má pomáhať realizovať toto povolanie. Okrem teoretickej náuky 
o sviatostiach podrobne rozoberieme aj príslušný obrad vyslu-
hovania sviatosti podľa najnovších pokoncilových úprav a podľa 
predpisov nového cirkevného práva z roku 1983.

Tak ako v  predchádzajúcich častiach Cesty k  Pravde, ani 
v tejto časti nejde o teologický traktát, ale o praktickú príručku 
pre Vás mladých, z ktorej môžete získať základné poznanie kres-
ťansko-katolíckej náuky o manželstve. Hlbšie poznanie môžete 
získať štúdiom odporúčanej literatúry, ktorú uvádzame v závere. 

Dal by dobrotivý Pán, aby Vám aj táto knižka pomohla nájsť 
svoje miesto v stvoriteľskom a vykupiteľskom Božom pláne, aby 
ste splnili poslanie, ktoré Vám Boh v príslušnom povolaní určil, 
tak si spasili duše a pomohli aj iným k pokojnému a radostnému 
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životu na zemi a k neko nečne blaženému v nebi. Nech nás pri pí-
saní i čítaní týchto riadkov vedie Boží Duch, žeby ste nezblúdili 
v takej dôležitej veci, ako je osobitné povolanie.

Váš priateľ
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I. ČO JE OSOBITNÉ POVOLANIE?

1. Pojem a druhy osobitného povolania

V treťom zväzku edície Cesta k  Pravde, v  knižke JE BOH 
STVORITEĽ?, sme hovorili o stvorení sveta a prvých ľudí. Boh 
ešte pred stvorením sveta mal a od večnosti má plán stvorenia 
sveta. Úlohou človeka v  ňom je byť Božím spolupracovníkom 
pri rozmnožovaní ľudského pokolenia a pri aktívnom dotváraní 
vesmíru a spoločnosti. Vyjadruje to aj prvý Boží príkaz: „Ploďte 
sa a množte a naplňte zem! Podmaňte si ju!“ (porov. Gn 1, 28).

K tejto spolupráci Boh človeka pozýva, volá. Ak sa človek roz-
hodne prijať toto pozvanie, povolanie, Boh mu určuje poslanie, 
ktoré má splniť.

Na realizovanie tohto povolania a poslania dal Boh prvým ľu-
ďom aj patričné schopnosti telesné a duševné. Dostali dokonalé 
ľudské telo schopné plodiť zdravých jedincov, schopných odolá-
vať prírodným živlom a podmaňovať si prírodu. Dostali rozum 
a vôľu, pomocou ktorých si mali postupne nielen podmaňovať 
celú prírodu, ale ju aj zošľachťovať, napomáhať jej vývoj, a tým aj 
sebe spríjemňovať život na zemi.

Okrem týchto prirodzených schopností a prirodzeného cie-
ľa dal Boh prvým ľuďom aj nadprirodzený cieľ a nadprirodze-
né prostriedky. Prijal ich za svoje deti a vložil im do duše túžbu 
po dokonalom šťastí, ktoré spočíva v dokonalom poznávaní ab-
solútnej Pravdy a v láske k absolútnemu Dobru, Bohu, v spolo-
čenstve bratov a sestier.

Boh stvoril človeka „na svoj obraz a podobu“ ako bytosť ro-
zumnú a slobodnú. Nechcel z neho spolupracovníka ako stroj, 
ktorý by konal automaticky to, čo mu naprogramuje. Chcel, aby 
človek slobodne a  uvedomelo spolupracoval pri  zošľachťovaní 
sveta. K tejto spolupráci ho pobáda prísľubom nekonečnej bla-
ženosti a šťastia, ktoré dosiahne, ak s ním bude spolupracovať. 
Boh dal človeku nadprirodzený organizmus a tým aj schopnosť 
túto nekonečnú blaženosť dosiahnuť – prijal ho za  svoje dieťa 
milosťou posväcujúcou a obdaril ho nadprirodzenými čnosťami 
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a darmi. Podrobne sme si to vysvetlili v náuke o krste. Človek, 
ktorého Boh takto obdaril a vystrojil, mal s ním spolupracovať 
na realizácii stvoriteľského plánu: plodiť nových ľudí, podmaňo-
vať a zošľachťovať prírodu.

Svojím slobodným rozhodnutím pre túto spoluprácu mal člo-
vek oslavovať Boha a sebe pripraviť nekonečné šťastie, ktoré mu 
Boh, nekonečná Láska, určil...

Toto bolo a je pôvodné poslanie človeka. Na jeho uskutočne-
nie ho Boh volá, pozýva stvoriteľským povolaním.

Toto stvoriteľské povolanie sa podľa Božieho ustanovenia 
malo a má realizovať v nerozlučnom spojení dvoch ľudí rôzneho 
pohlavia, muža a ženy, ktorí vytvárajú nerozlučiteľný manžel-
ský zväzok, takzvané prirodzené manželstvo.

Toto stvoriteľské povolanie dostali všetci ľudia bez  výnim-
ky a  jeho realizáciou sa mali spasiť, čiže dosiahnuť nekonečné 
šťastie v nebi.

Z Božieho zjavenia v Knihe Genezis a zo slov Krista a apoštolov 
vieme, že ľudia sa vzopreli plniť toto úžasné poslanie. Zvedení 
diablom podľahli pokušeniu pýchy. Búria sa proti Božej nadvlá-
de, nechcú byť spolupracovníkmi rešpektujúcimi Božie normy 
a podmienky spolupráce, vyjadrené Božími príkazmi. Chcú byť 
„suverénni“, chcú byť ako Boh, neobmedzene slobodní...

A tak sa človek, Božie veľdielo, postavil do opozície voči Stvo-
riteľovi. Miesto toho, aby Boží plán napomáhal, začína ho narú-
šať vraždami, smilstvami, cudzoložstvami, opilstvom, krádežami, 
mamonárstvom... Prvé kapitoly Knihy Genezis to smutne potvr-
dzujú! Človek sa stáva otrokom stvorených vecí, lebo nechcel 
byť ich správcom... Narúša sa harmónia nielen medzi človekom 
a Bohom, ale aj medzi človekom a stvorenou prírodou. Na stvo-
rený svet sa dostáva čosi hrozné, neprirodzené, vývoj sveta brz-
diace a človeka ponižujúco zotročujúce – HRIECH.

Človek zradil stvoriteľský Boží plán, zradil Otca. Prestáva 
byť „milujúcim dieťaťom“ a  ľudsky nenapraviteľne sa odvracia 
od Otcovej lásky. 

Neodvrátila sa však Otcova láska od neho...
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Otcova nekonečná láska vedela od večnosti, že človek skríži 
jej stvoriteľský plán. Preto má od večnosti okrem tohto stvoriteľ-
ského plánu s človekom aj iný, nekonečne vyšší plán, a to plán 
vykúpenia a spásy padnutého ľudstva. Ani tento plán nechcel 
Boh realizovať bez ľudí. Lenže samotní ľudia na jeho realizáciu 
nestačili. Bolo potrebné, aby sa sám Boží Syn pôsobením Ducha 
Svätého stal človekom. Vysvetlili sme si to vo štvrtom zväzku edí-
cie Cesta k Pravde, v knižke AKO SA SYN BOŽÍ STAL ČLOVE-
KOM. Jedine Boží Syn mohol zadosťučiniť Otcovej nekonečnej 
spravodlivosti svojím životom a smrťou, ktorú podstúpil za nás, 
ľudí. On sám splatil nekonečný dlh lásky, vykúpil nás bez  nás 
a  umožnil nám znova sa stať Božími deťmi, spolupracovníkmi 
na Božom stvoriteľskom pláne.

Každý z  nás sa musí osobne pričiniť, aby vykúpenie, ktoré 
vykonal Kristus, bolo účinné pre každého z nás. Musíme uveriť 
v Krista, dať sa pokrstiť a stálym prežívaním svojho krstu sa pri-
podobňovať Ježišovi Kristovi Vykupiteľovi. Jedine tak môžeme 
získať ovocie vykúpenia, stratenú milosť posväcujúcu a iné mi-
losti, ktoré sú na spásu potrebné.

Aby sa Kristovo vykupiteľské dielo mohlo v ľuďoch realizo-
vať, treba ich priviesť k  poznaniu Krista a  jeho spasiteľnej ná-
uky a k užívaniu prostriedkov spásy – liekov – vo forme sviatostí. 
Sviatosti Kristus ustanovil ako pramene posily pre  padnutého 
človeka, ktorého ľudská prirodzenosť sa zranila a oslabila. A na 
to všetko Kristus potrebuje ľudí...

Tak sa dostávame k novému povolaniu a poslaniu, ktoré kres-
ťanom určuje sám Kristus: byť Kristovými spolupracovníkmi 
na  vykúpení človeka. Ježiš nám ovocie vykúpenia neprivlast-
ňuje automaticky, nechce nás vykúpiť násilím, ale ako slobodné 
bytosti. Preto sa každý z nás musí osobne pričiniť o  to, aby sa 
v ňom zavŕšilo Kristovo vykupiteľské dielo a mohol byť spasený. 
Kristus tých, ktorí v neho veria a sú pokrstení, povoláva k spo-
lupráci na dovŕšení tohto vykupiteľského diela vo všetkých ľu-
ďoch. Posiela ich do celého sveta „hlásať evanjelium všetkému 
stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto ne-
uverí, bude odsúdený“ (porov. Mk 16, 15 – 16).
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A tak Kristus začína realizovať plán spásy ľudstva, ktorý mal 
nebeský Otec od večnosti.

Realizácia tohto plánu si však vyžaduje viac druhov povolaní, 
ako si vyžadoval iba stvoriteľský Boží plán.

Najprv treba pokračovať v  plnení stvoriteľského Božieho 
plánu už nielen plodením, ale aj výchovou detí. Po  dedičnom 
hriechu je to však podstatne sťažené. Preto Kristus pôvodný 
manželský stav podporuje zvláštnou milosťou, ktorú manželia 
čerpajú zo sviatosti manželstva. Sviatosť manželstva pozdvihuje 
prirodzené manželstvo a robí ho ustanovizňou nadprirodzenou. 
Tak sú kresťanskí manželia povolaní plniť stvoriteľsko-vykupi-
teľské poslanie. Majú plodiť deti nielen pre život prirodzený, ale 
aj pre život nadprirodzený, robiť ich účastnými na Kristovom vy-
kúpení a spolu s nimi smerovať k spáse.

Kresťanskí manželia by nemohli plniť svoje stvoriteľsko-vy-
kupiteľské poslanie, keby nenašli pomoc a podporu u tých, ktorí 
sa intenzívnejšie usilujú šíriť Kristovu náuku hlásaním evanjelia 
alebo vysluhovaním sviatostí vo  všetkých druhoch takzvaných 
vykupiteľských povolaní. Sú to kňazi, rehoľníci alebo zasväte-
ní laici, ktorí žijú vo svete a celkom sa dávajú do služieb evan-
jelia. Oni všetci sa v rôznom stupni zriekajú čisto stvoriteľského 
poslania, aby plnili poslanie vyššie, vykupiteľské, a  tak pomá-
hali realizovať Kristovo vykupiteľské dielo. Usilujú sa pracovať 
na spáse ľudí účinnejšie, ako to môžu robiť tí, ktorí okrem tejto 
úlohy majú aj poslanie stvoriteľské.

Spôsob realizácie vykupiteľského povolania závisí od schop-
ností a  od miesta, ktoré jeho vykonávateľom vo  svojom vyku-
piteľskom a spásnom pláne ľudstva určil Boh. Jedine on pozná 
najlepšie každého, a  preto aj každému určil miesto vo  svojom 
večnom pláne spásy ľudstva. Na  splnenie poslania dal každé-
mu dary prirodzené a  milosti nadprirodzené. Boh však niko-
ho nenúti k  spolupráci na  tomto spásnom pláne ľudstva. Volá 
všetkých, ale nenúti nikoho. Človek sa má sám rozhodnúť, ako 
odpovie na  Božie volanie. Ak mu vysloví súhlas, hovoríme, že 
chce nasledovať Božie volanie. Potom sa od neho žiada, aby sa 
nechal viesť Duchom Svätým, vnuknutiami, smernicami Cirkvi 
a hlavne evanjeliom k životu, ktorý zodpovedá jeho osobitnému 
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povolaniu. Denne bude Pánovi predkladať nielen prosbu: „Pane, 
kde je moje miesto v tvojom pláne?“, ale bude sa predovšetkým 
pýtať: „Pane, čo chceš, aby som v tejto chvíli robil? K čomu ma 
v tejto chvíli voláš pri plnení tvojho plánu spásy?“

Kým žijeme na  zemi, povolanie nemožno splniť. Možno ho 
nanajvýš stále spĺňať. Boh nám totiž znútra cez  svedomie ale-
bo zvonka cez Cirkev v každej dobe a vo všetkých okolnostiach 
vnuká, čo máme robiť na  svojom vlastnom posväcovaní alebo 
na posväcovaní iných. Povolanie a poslanie teda nemožno chá-
pať staticky. Preto v žiadnom okamihu života nemožno povedať, 
že sme ich splnili. Povolanie je Božie volanie, je to teda čosi dy-
namické, čo nás núti stále hľadať a plniť to, čo od nás Boh v danej 
chvíli chce...

– o –

2. Ako môžeme poznať svoje osobitné povolanie?

Ak nás Boh volá na určitú spoluprácu, musí nám dať aj po-
trebné schopnosti telesné a duševné. Dáva nám aj vidieť potreby 
Božieho kráľovstva, ktoré svojimi schopnosťami dokážeme s Bo-
žou pomocou uspokojovať.

Z toho plynie, že pri hľadaní svojho miesta v Božom pláne, 
čiže pri  spoznávaní svojho osobného povolania, musíme naj-
prv zistiť svoje schopnosti, zdokonaľovať ich a rozvíjať, aby sme 
mohli čo najúčinnejšie plniť poslanie, ktoré nám Boh určil. Tre-
ba hneď na začiatku povedať, že tu nám nepomôže ani falošná 
skromnosť, ani falošná pokora v namýšľaní si svojej neschopnos-
ti. Pravá pokora je pravda o sebe, o svojich schopnostiach a cha-
rizmách, ktoré nám Boh dal pre dobro iných. Pokora je však aj 
pravda o svojich neschopnostiach a kazoch. Pri zisťovaní svojho 
osobitného povolania je preto dobré robiť si evidenciu svojich 
prirodzených a  nadprirodzených darov, ktorými nás Boh vy-
strojil, aby nám umožnil realizovať naše povolanie.

Medzi prirodzené dary patria:

−	 Dary tela: zdravie, príjemný zovňajšok, odolnosť voči 
chorobám, fyzická sila, chuť do práce...
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−	 Dary ducha: rozumová bystrosť, logické myslenie, po-
hotové vyjadrovanie, výborná pamäť, schopnosť vidieť 
potreby iných, získavať a nadväzovať kontakty, láskavosť 
v  styku s  ľuďmi, silná vôľa, aktívnosť, schopnosť vžívať 
sa do  cítenia iných, zmysel pre  pravdu, spravodlivosť, 
schopnosť jednoducho vysvetľovať aj zložité problémy, 
schopnosti vodcovské, umelecké...

−	 Dary prostredia: dobrí rodičia, priatelia, učitelia a  vy-
chovávatelia, stretnutie so silnou osobnosťou...

Medzi nadprirodzené dary patria kresťansky žijúci rodičia, 
zbožný kňaz, spovedník alebo duchovný vodca, možnosť časté-
ho eucharistického stretnutia s Kristom, možnosť nábožensky sa 
vzdelávať a stretávať s apoštolsky činnými kresťanmi, ako aj iné 
nadprirodzené duchovné dary, ktoré sme získali pri krste alebo 
pri rozvíjaní krstnej milosti...

Keď si uvedomíme všetko to, čo sme od Boha dostali, mali by 
sme otvoriť oči a vidieť potreby Božieho kráľovstva v prostre-
dí, v ktorom žijeme. Napríklad zanedbanú a opustenú mládež, 
opustených starých ľudí, siroty, ťažko chorých a trpiacich, veľkú 
náboženskú nevedomosť u kresťanov i ateistov, sociálnu nespra-
vodlivosť, nedostatok horlivých kňazov a  duchovných vodcov, 
nedostatok náboženskej literatúry... Vzhľadom na tieto potreby 
Božieho kráľovstva by sme si mali položiť otázku: Ktorú z týchto 
potrieb som schopný s Božou pomocou uspokojiť?

– o –

Ak ani po  dlhom uvažovaní a  modlitbách nie sme schopní 
zistiť svoje osobitné povolanie, poraďme sa s ľuďmi, ktorí pozna-
jú nás i potreby Božieho kráľovstva lepšie ako my. Môžu to byť 
naši rodičia, vychovávatelia, učitelia, spovedník, priatelia, spo-
lupracovníci v zamestnaní, ale predovšetkým duchovný vodca. 
Na základe ich mienky o našich schopnostiach a z pozorovania 
seba samých môžeme lepšie spoznať i seba, i svoje schopnosti. 
Ak sú to ľudia, ktorí majú dary Ducha Svätého vo zvýšenej mie-
re, najmä dar rady, ich mienka o našom povolaní má veľkú váhu 
a nemali by sme sa proti nej tvrdošijne stavať. Ide najmä o mien-
ku duchovného vodcu a spovedníka.



11

Niekedy nám sám Boh mimoriadnym spôsobom zjavuje svoju 
vôľu vo veci nášho poslania (napríklad Panna Mária pri zvesto-
vaní, zjavenie Krista Pavlovi pri Damasku, videnie dona Bosca, 
ktoré mal vo sne ako deväťročný...).

Ide tu o mimoriadny spôsob zjavenia poslania, ktorý nemož-
no vylúčiť, ale nesmieme naň ani čakať. Boh nám aj menej pô-
sobivým spôsobom naznačuje naše osobitné povolanie. Môže to 
byť napríklad náhla smrť niekoho milovaného, nešťastie, neoča-
kávané stretnutie s dôležitou osobou, choroba...

O tom, ktoré povolanie si vyberieme, či stvoriteľsko-vyku-
piteľské, alebo niektoré z povolaní vykupiteľských, rozhodu-
jeme sami. Nemali by sme to však robiť, kým sa neporadíme 
s duchovným vodcom, ktorý je na to, aby nám pomáhal realizo-
vať naše všeobecné osobitné povolanie. Jeho rada vo veci povo-
lania je naznačením Božej vôle. Samozrejme, iba vtedy, ak sme 
k nemu úprimní a ak sa spoločnou modlitbou o dar osvietenia 
pripravujeme na toto usmernenie našej vôle. Nie je správne, ak 
z  pohodlnosti chceme, aby nám duchovný vodca povedal, aké 
povolanie si máme vybrať. Vodca v tomto prípade iba radí, ak len 
mimoriadnym spôsobom nedostal pokyn priamo od Boha, aby 
usmernil voľbu nášho povolania.

Ďalej podotýkame, že pre čisto vykupiteľské povolanie kňaz-
ské a rehoľné, prípadne iné formy zasväteného života v Cirkvi je 
potrebné, aby sama Cirkev schválila povolanie určitého kandi-
dáta a aj oficiálne ho pozvala realizovať toto povolanie. Robí to 
pripustením kandidáta k sväteniam alebo k sľubom. Ak nás prí-
slušná zodpovedná cirkevná autorita nepovolala alebo neuznala 
naše povolanie a odmieta nás prijať napríklad do noviciátu alebo 
do seminára, nesmieme sa tvrdošijne stavať proti jej rozhodnu-
tiu. To platí, samozrejme, vtedy, ak cirkevná autorita koná slo-
bodne, a nie z donútenia.

Ak teda Cirkev neschváli a  neuzná naše čisto vykupiteľ-
ské povolanie, potom v  jej rozhodnutí treba vidieť Božiu vôľu 
a orientovať sa na realizáciu stvoriteľsko-vykupiteľského povola-
nia vo sviatostnom manželstve, prípadne v apoštoláte laikov ako 
slobodní laici, plne zaangažovaní pre Božie kráľovstvo.

– o –
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Ak sa rozhodujeme pre určité osobitné povolanie, nedajme 
sa mýliť, ak azda nepociťujeme v  sebe stále nadšenie, odušev-
nenie pre zvolené povolanie. Stačí, ak si rozumom uvedomu-
jeme, že sme s Božou pomocou schopní toto povolanie plniť 
a  vôľou sme rozhodnutí tak aj robiť. Niekedy budú naše city 
úplne protichodné nášmu rozhodnutiu. To nech nás nemýli. Ne-
zabúdajme, že od realizácie nášho osobitného povolania závisí 
naša spása a spása mnohých. A diabol sa nás stále usiluje olúpiť 
o spásu. Nedivme sa, ak seje nepokoj, nerozhodnosť, váhavosť 
a pochybnosti vo veci povolania. Vie dobre, že si zmýlime celý 
svoj život a ohrozíme svoju spásu, ak si mylne zvolíme svoje po-
volanie!

Boh nám na realizáciu nášho povolania dáva aj potrebné mi-
losti. Ak sa staviame proti jeho vôli, riskujeme, že nedostaneme 
potrebné milosti na realizáciu povolania, ktoré sme si vyvolili. 
Bez Božej milosti však nemôžeme vykonať nič. Pán Ježiš o ta-
kýchto ľuďoch hovorí, že sa ťažko spasia. Spomeňme si na uda-
losť, keď bohatý mladík neposlúchol výzvu k nasledovaniu, ale-
bo na podobenstvo o talentoch, ktoré treba rozmnožiť. Z toho 
vidíme, aké je dôležité správne spoznať svoje osobitné povolanie 
a čím prv sa ho pevne rozhodnúť nasledovať.

Hovoríme čím prv. Prečo?

Z viacerých dôvodov. Aby sme mohli svoje povolanie realizo-
vať, je potrebné sa naň pripraviť. A táto príprava trvá dosť dlho, 
či už ide o manželstvo, kňazstvo alebo o zasvätený život vo svete 
alebo v reholi. Odkladaním rozhodnutia skracujeme čas prípra-
vy, starneme a stávame sa menej schopnými pre formáciu, a tým 
aj pre realizáciu nášho povolania. Myslime aj na to, koľko duší 
čaká na naše rozhodnutie, len aby sa mohli dostať ku Kristovi! 
My ich každým odkladaním nášho rozhodnutia len oberáme 
o túto možnosť. A to nie je maličkosť. Čas patrí medzi najväčšie 
dary, z ktorých treba účtovať. Ani do manželstva nemajú vstupo-
vať ľudia už v rokoch, a to v záujme zdravia a výchovy potom-
stva. To však neznačí, že by manželstvo nemohli uzatvárať aj ľu-
dia, ktorí už nie sú schopní deti splodiť. Hovoríme to preto, lebo 
mladí manželia sa ľahšie prispôsobujú spoločnému životu. Kým 
sú mladí a zdraví, je nádej, že aj deti budú zdravé a že rodičia 
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budú mať dostatok síl a trpezlivosti na výchovu svojich dospie-
vajúcich detí. V pokročilom veku to už spravidla nie je.

Aj diablovi záleží na  tom, aby sme odkladali rozhodnutie 
nasledovať svoje povolanie. Ak nás nebude môcť úplne odradiť 
od cesty za Pánom, vie, že postupným odkladaním sa oslabí aj 
sila našej vôle. Dlhým odkladaním rozhodnutia môže prísť aj 
k zrade povolania, a tým aj k ohrozeniu našej spásy.

– o –

3. O povolaní a zamestnaní 

Každé povolanie je od Boha.

Ak ide o  stvoriteľské povolanie, okrem plodenia a  výchovy 
detí pre prirodzený život je tu aj úloha rozvíjať stvoriteľské Bo-
žie dielo. To robíme osvojovaním si a prehlbovaním vedomostí 
o vedách prírodných, technických a spoločenských, vedomostí 
o  zdraví človeka, osvojovaním si a  rozvíjaním rôznych druhov 
umenia, remesiel, ako aj činnosťami, ktorými chránime jednot-
livca, rodinu, štát a  ich práva. Teda rôznymi zamestnaniami. 
Každý musí rozvíjať stvoriteľské Božie dielo realizovaním ur-
čitého zamestnania. Ideálne je, ak si zamestnanie volíme pod-
ľa svojich záľub, schopností a  potrieb osobných i  potrieb spo-
ločnosti. O  to by sme sa mali usilovať aj my, aj štát. Realita je 
však taká, že si zamestnanie vyberáme zväčša podľa možností 
a potrieb štátu. To je ten horší prípad. V zamestnaní, v ktorom 
nemôžeme uplatniť svoje záľuby, zvyčajne necítime prirodze-
né ľudské uspokojenie a zmenou zamestnania sa usilujeme do-
siahnuť ideálny stav, kde sú v súlade i naše schopnosti, záľuby 
a potreby, i potreby štátu. V prípade ideálnej voľby zamestnania 
sa môže stať, že zamestnanie sa stáva celoživotným povolaním. 
Kvôli nemu sa môže človek oslobodiť aj od prvotného stvoriteľ-
ského poslania: plodiť a vychovávať deti (napríklad ošetrovatelia 
chorých, lekári, vedci, vychovávatelia...).

Je teda zrejmé, že povolanie je viac ako zamestnanie. Platí 
to aj vtedy, keď ide len o  stvoriteľské povolanie. Zamestnanie 
nám má pomáhať pri realizovaní nášho povolania. Teda v stvo-
riteľskom povolaní si volíme zamestnanie tak, aby sme v  ňom 
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uspokojovali nielen svoje potreby a  rozvíjali svoje schopnosti, 
ale aby sme získali aj prostriedky na dôstojný život svoj i  svo-
jej rodiny. Zamestnanie meníme vtedy, ak tento cieľ môžeme 
v  inom zamestnaní dosiahnuť účinnejšie. Zamestnanie sa teda 
môže meniť, ale povolanie ostáva.

Pokrstený veriaci človek, kresťan, nemá len stvoriteľské povo-
lanie. Tým, že sa krstom vštepil do Krista, je povinný dokončievať 
Kristovo vykupiteľské dielo vo svojom živote a pomáhať v tom aj 
iným údom mystického tela, s ktorými je spojený v spoločenstve 
viery, nádeje a lásky, čiže v Cirkvi. Ak ho realizuje v sviatostnom 
manželstve, žije v  rodine, ktorá má byť spoločenstvom jednej 
viery, nádeje a lásky, čiže mikrocirkvou, a v nej plní aj vykupiteľ-
ský Boží plán. Keďže pracuje aj na stvoriteľskom Božom pláne, 
musí okrem rodiny realizovať svoje povolanie aj v zamestnaní, 
ktoré zas musí pomáhať plniť povolanie vykupiteľské.

Ak je zamestnanie u nepokrstených jednou zložkou ich stvo-
riteľského povolania, ktorá má umožňovať a  podporovať život 
v rodine, potom u pokrstených sa zamestnanie stáva súčasťou aj 
ich vykupiteľského povolania. Veriaci kresťan má svedčiť o Kris-
tovi predovšetkým svojou svedomitou a kvalitnou prácou v za-
mestnaní, v kruhu svojich spolupracovníkov, ktorí sú pre neho 
príležitosťou na  ohlasovanie Božieho kráľovstva. Kresťanovi je 
teda zamestnanie nielen prostriedkom na zabezpečenie živoby-
tia, ale aj prostriedkom šírenia Božieho kráľovstva.

Kresťan si teda volí také zamestnanie, ktoré mu nepreká-
ža v  jeho osobitnom povolaní a  ktoré podľa možnosti rozvíja 
a uspokojuje aj jeho prirodzené schopnosti a záľuby, i potreby 
rodiny i štátu. Pamätajme si teda, že kresťan si nikdy nemôže 
len pre uspokojenie svojich záľub, len pre rozmnoženie nad-
normálnych hmotných dobier, uspokojujúcich potreby rodiny 
a štátu, voliť také zamestnanie, ktoré ohrozuje jeho vykupiteľ-
ské, kresťanské povolanie. To platí aj vtedy, keby mal celý život 
pracovať s  nevyužitými schopnosťami, s  neuspokojenými nad-
štandardnými hmotnými potrebami svojej rodiny alebo s nevy-
užitou kvalifikáciou...!

Na prvom mieste je vždy povolanie, až potom zamestnanie 
ako pomôcka, prostriedok realizácie povolania.
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Keďže pracovať na  vykúpení ľudstva je vznešenejšia úloha, 
ako iba ľudstvo rozmnožovať a  podmaňovať si zem, treba vy-
kupiteľské povolanie postaviť do vyššej, nadprirodzenej roviny, 
nad povolanie čisto stvoriteľské, ktoré sa realizuje v rovine pri-
rodzenej. Nižší cieľ sa musí podriadiť vyššiemu alebo mu musí 
ustúpiť, ak by sa stal prekážkou realizácie vyššieho cieľa. Tak to 
bolo, je a bude aj v poriadku prirodzenom, aj nadprirodzenom.

– o –

Je zrejmé, že čisto stvoriteľské povolanie môžu mať len tí, 
ktorí nepoznajú alebo neuznávajú Krista. Pokrstený veriaci kres-
ťan má plniť jednak všeobecné povolanie k svätosti, na ktoré je 
povolaný krstom a birmovaním. Má však plniť aj osobitné povo-
lanie vykupiteľské v  manželstve ako povolanie stvoriteľsko-vy-
kupiteľské, alebo ako kňaz, rehoľník či vo svete žijúci zasvätený 
laik v povolaní čisto vykupiteľskom.

Existenciu čisto vykupiteľských povolaní si môžeme zdôvod-
niť rozumom a možno ju dokázať aj z evanjelia.

Rozum nám hovorí, že tí, čo sa rozhodli celý svoj život veno-
vať práci na spáse duší a zriekli sa aj prirodzenej rodiny, nemu-
sia získavať prostriedky na  živobytie v  osobitnom zamestnaní. 
U  nich sa povolanie a  zamestnanie stotožňujú. Žijú z  vykupi-
teľského povolania a z lásky tých, ktorým zasvätili celý svoj ži-
vot a pre ktorých sa zriekli všetkého, len aby mnohých privied-
li ku Kristovi. Takto žijú kňazi a rehoľníci v podmienkach, kde 
majú štátom povolenú činnosť. Tam, kde štát rozpustil rehoľné 
spoločenstvá, musia sa kňazi a rehoľníci živiť prácou svojich rúk 
a rozumu – zamestnaním. To môže byť niekedy na úkor ich čisto 
vykupiteľského povolania. Hovoríme „niekedy“, lebo Boh, ktorý 
dopustil takýto stav, môže ich apoštolskú účinnosť zväčšiť iným 
spôsobom, napríklad vydávaním svedectva v zamestnaní. 

Z evanjelia vieme, že Kristus a  jeho apoštoli si počas svoj-
ho verejného účinkovania takisto iba výnimočne zarábali sami 
na chlieb, ako napríklad svätý Pavol. Žili z lásky tých, ktorým slú-
žili. Pán, ktorý ich odvolal od rybárskych sietí, z colnice, od man-
želiek a rodín, sa postaral o ich živobytie službou niektorých žien.

– o –
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A teraz stručne zhrňme to, čo sme povedali o rôznych dru-
hoch a stupňoch povolania.

Na najnižšej, prirodzenej rovine sa uskutočňuje čisto stvori-
teľské povolanie v manželstve a v rôznych druhoch zamestnaní.

Nad ním, v nadprirodzenej rovine sa uskutočňuje stvoriteľ-
sko-vykupiteľské povolanie a čisto vykupiteľské povolania, a to:

−	 v kresťanskom sviatostnom manželstve a v zamestnaní,
−	 v stave slobodných laikov zasvätených alebo nezasväte-

ných, ktorí musia mať aj zamestnanie,
−	 v kňazskom stave,
−	 v rehoľnom stave.

V posledných dvoch stavoch – kňazskom a rehoľnom – sa za-
mestnanie stotožňuje s povolaním.

Vo všetkých týchto kategóriách sa vyskytujú trpiaci a chorí, 
ktorí svojím utrpením, prijatým z lásky ku Kristovi, spolupracu-
jú na Kristovom vykupiteľskom diele, a tak plnia svoje vykupi-
teľské poslanie.

Pre každú kategóriu vykupiteľských povolaní a poslaní dáva 
Kristus aj pomáhajúce milosti vo sviatostiach určených všetkým 
kresťanom alebo v  špeciálnych stavovských sviatostiach: man-
želom vo  sviatosti manželstva, kňazom vo  sviatosti kňazstva. 
Pre ťažko chorých a starých ustanovil sviatosť pomazania cho-
rých.

Toto rozdelenie nám poslúži aj ako osnova ďalších kapitol tej-
to knižky o osobitnom povolaní.

V prvom zväzku budeme hovoriť o  manželstve najprv ako 
o  prirodzenej ustanovizni a  potom o  sviatostnom manželstve. 
V druhom zväzku rozoberieme ostatné skupiny osobitných po-
volaní vykupiteľských s príslušnými sviatosťami.

– o –
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II. O STVORITEĽSKOM POVOLANÍ,    
      O PRIRODZENOM MANŽELSTVE

Ideme hovoriť o  manželstve tak, ako nám to hovorí rozum 
osvietený starozákonným Božím zjavením. Nebude tu reč o svia-
tostnom manželstve, ktoré sa uskutočňuje v stvoriteľsko-vykupi-
teľskom povolaní. To, čo tu povieme, platí pre veriacich i neve-
riacich, kresťanov i pohanov. To značí, že sa budeme pohybovať 
v čisto ľudskej rovine, v rovine prirodzenej. Hneď na začiatku 
upozorňujeme, že Kristus svojou novozákonnou náukou o man-
želstve vôbec nepoprel a  nezrušil to, čo hovorí ľudský rozum 
a  starozákonné zjavenie. Naopak, zdokonalil to a  pozdvihol 
do roviny nadprirodzenej.

Zdá sa nám prirodzené hovoriť o  manželstve najprv takto. 
Veď nemôže byť dobrým kresťanom, kto nie je dobrým člove-
kom. Teda ani kresťanské manželstvo nemôžu dobre žiť tí, ktorí 
nie sú dobrými ľuďmi. Najprv sme ľudia, až potom môžeme byť 
kresťania – vykúpené Božie deti.

– o –

1. Cieľ a vlastnosti prirodzeného manželstva

Boh sa rozhodol urobiť človeka svojím spolupracovníkom 
pri zapĺňaní zeme ľuďmi. Na to mu dal schopnosti a aj telesne ho 
pripravil, aby mohol prenášať život, vychovávať deti a znášať sta-
rosti a námahy, ktoré prináša spoločný život v manželskej dvoji-
ci. Nikto nie je schopný sám človeka na svet ani priniesť, ani vy-
chovať. Na to sú potrebné dve ľudské bytosti rôzneho pohlavia. 
Dospelý muž a dospelá žena. To však nestačí. Musíme pridať, že 
to musí byť jediný dospelý muž a jediná dospelá žena, ak uzná-
vame, že deti majú prichádzať na svet ako plody lásky a v tomto 
ovzduší majú byť aj vychovávané. Láska medzi mužom a ženou 
je láska výlučná. Ak je ozajstná, nemôže strpieť žiadne manžel-
ské trojuholníky, štvoruholníky či n-uholníky, čiže ani polyan-
driu, ani polygamiu. Aby bol splnený tento cieľ manželstva, 
jediný dospelý muž a  jediná dospelá žena musia byť na celý 
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život viazaní manželským zväzkom. To preto, lebo výchova je 
dlhodobý proces (aspoň 20 rokov) a počas nej by mali byť rodičia 
spolu. Dobrá výchova si vyžaduje nielen láskavú, súcitnú a než-
nú ruku matky, ale aj pevnú a bezpečnú ruku otca. Nezodpoved-
ne a sebecky si počínajú tie slobodné dievčatá a ženy, ktoré sa 
usilujú dosiahnuť materstvo za každú cenu aj mimo manželstva, 
len aby uspokojili svoje materinské city...

Za nerozlučiteľnosť a celoživotnosť manželského zväzku ho-
vorí aj ďalšia skutočnosť. Prirodzené manželské spolunažívanie 
nutne vedie k splodeniu viacerých detí, čím sa posúva aj doba 
spoločného výchovného pôsobenia na deti až do rokov staroby. 
Iste mi dajú za pravdu tí manželia, ktorí sa ozaj majú radi, že roky 
manželského spolunažívania a  prežívania spoločných radostí 
a bolestí, ktoré prináša výchova detí a spoločný život vo dvojici, 
ich tak spájajú do jednoty, akoby boli jednou bytosťou. Stáva sa, 
že smrť jedného partnera značí buď rýchlu alebo aspoň urýchle-
nú smrť druhého.

Rozum nám teda hovorí, že manželstvo je celoživotné spo-
ločenstvo jedného muža s  jednou ženou, ktoré nepripúšťa ani 
viaceré ženy, ani viacerých mužov. Aj z hľadiska výchovy treba 
vylúčiť polygamné manželské zväzky, medzi ktoré patria aj po-
mýlené „skupinové“ manželstvá, vyskytujúce sa najmä v štátoch, 
kde upadla morálka...

Z toho, čo sme povedali o nerozlučiteľnosti manželstva, vy-
plýva aj to, že manželstvo uzatvárajú dvaja slobodní ľudia, kto-
rí nie sú viazaní inou manželskou zmluvou.

No nestačí, aby boli slobodní. Musia byť aj dospelí. Deti ne-
môžu vychovávať deti, ani keby ich boli schopné splodiť. Ak ho-
voríme o dospelosti, myslíme tu nielen na telesnú dospelosť. Je 
potrebná duševná zrelosť po stránke rozumovej, vôľovej i cito-
vej, ale ešte aj telesnej. V našich krajoch treba na to aspoň 18 – 20 
rokov u dievčat a 20 – 22 rokov u chlapcov.

Ak chceme, aby deti vyrastali v ovzduší lásky a porozumenia, 
je nutné, aby okrem telesnej a duševnej dospelosti boli manže-
lia zabezpečení aj materiálnymi prostriedkami, potrebnými 
pre rodinný život.
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Ide predovšetkým o zamestnanie a byt. Aj zvieratá si najprv 
pripravujú brlohy a hniezda, až potom majú mláďatá... Škoda, že 
sa od nich neučíme aj my ľudia. Zamestnanie nám poskytuje pe-
niaze, a tým aj stravu, oblečenie a ostatné prostriedky, potrebné 
pre  rodinný život. V  manželstve treba venovať dostatočnú po-
zornosť aj týmto materiálnym potrebám. No nemajú byť príliš 
ustarostení najmä tí, ktorí veria v Boha a v jeho prozreteľnosť, 
ktorá sa stará aj o poľné ľalie a nebeské vtáctvo...

Nemýľme sa a nemyslime si, že najdôležitejšie pre manželstvo 
je porozumenie v oblasti pohlavného spolunažívania. Na tomto 
stroskotali už mnohé manželstvá, ktoré sa zakladali iba na sexu-
álnych vzťahoch. Oveľa dôležitejšie je vedieť sa ovládať aj v ob-
lasti pohlavného života a usilovať sa predovšetkým o vnútorné 
duchovné porozumenie, mať spoluúčasť s manželským partne-
rom v bolesti a nepríjemnostiach, ale i radostiach, ktoré spre-
vádzajú tehotenstvo a materstvo. Prítomnosť milovaného muža 
pre ženu čakajúcu dieťa alebo v období po pôrode je nenahradi-
teľná. Citový život ženy najmä v začiatkoch tehotenstva sa silno 
odzrkadľuje na psychike splodeného dieťaťa. Posúďte sami, či je 
rozumné oženiť sa pred vojenčinou alebo pred dlhou služob-
nou, prípadne študijnou cestou, trvajúcou viac mesiacov alebo 
rokov, keď mladomanželia nemôžu bývať spolu?!

Je vrcholom nerozumnosti zakladať si rodinu, kým nie sú za-
bezpečené základné materiálne, telesné a duševné predpoklady 
pre šťastné manželstvo.

– o –

Na uzavretie manželstva nestačí len láska dvoch dospelých 
slobodných ľudí. Nestačí ani zabezpečenie hmotných a duchov-
ných potrieb. Rodina je základom každej spoločnosti, každého 
štátu. Štát je povinný svojimi zákonmi zveľaďovať rodinné dobro 
a zabraňovať rodinným tragé diám a rozkladu rodín. Musí vyna-
ložiť všemožné úsilie, aby rodine zabezpečil všetky materiálne 
potreby. Aj štát má teda právo, a  to právo prirodzené, svojimi 
zákonmi zasahovať do uzatvárania manželstiev.

Preto nestačí len súkromný dohovor dvoch slobodných, 
aby začali spolu žiť. Treba, aby toto rozhodnutie spoločne žiť, 
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plodiť a vychovávať deti vyjadrili aj pred štátnou vrchnosťou, 
teda aj civilným sobášom v tých štátoch, ktoré náboženský ob-
rad uzatvárania manželstva neuznávajú za právoplatný. Pre ne-
pokrstených a  pre ateistov, prípadne tých, ktorí sú ľahostajní 
k  náboženstvu a  nemožno ich nábožensky prebudiť, je civilný 
sobáš jedinou rozumnou a  zákonitou formou uzavretia man-
želstva. Aj civilný manželský zväzok medzi nepokrstenými 
je zo svojej podstaty nerozlučiteľný. To, čo sme povedali, pla-
tí v  prípade, ak obidvaja snúbenci majú ku  kresťanskému ná-
boženstvu rovnaký postoj. Ak je jeden zo snúbencov veriacim 
kresťanom, je preňho záväzné a jedine platné cirkevné uzavretie 
manželstva. V niektorých štátoch sa cirkevne uzavreté manžel-
stvá považujú za právoplatné aj pred štátom a nie je potrebné 
uzatvárať manželstvo civilné. V našom štáte nie sme povinní uza-
tvárať aj civilné manželstvo.

Z toho, čo sme povedali o nerozlučiteľnosti civilného manžel-
ského zväzku nepokrstených a ateistov, vyplýva, že sa nesmieme 
pokúšať narušiť ani takéto prirodzené manželstvo, ktoré vzniká 
civilným sobášom. Je to celoživotná zmluva, zo  svojej povahy 
nerozlučiteľná aj pred Bohom. Možno ju nanajvýš nahradiť do-
konalejším, sviatostným manželstvom za  určitých podmienok. 
Budeme o nich hovoriť neskoršie. Je to napríklad vtedy, ak as-
poň jedna z  civilne sobášených stránok túži stať sa kresťanom 
a uzavrieť nové, sviatostné manželstvo. Nie je však nutné, aby sa 
manželstvo v tomto prípade zrušilo, ak sa manželia majú radi, 
chcú spolu žiť, ale iba jeden z nich chce uzavrieť sviatostné man-
želstvo. Na  základe ich trvalého manželského súhlasu k  man-
želskému životu sa toto civilné manželstvo takzvanou sanáciou 
manželstva v koreni stáva sviatostným manželstvom.

– o –

Cieľom manželstva je nielen plodenie a výchova detí.

Boh nás pomocou manželstva nevolá len za spolupracovní-
kov pri zapĺňaní zeme ľuďmi. Stvoril človeka tak, že každý z nás 
sa cíti akoby „neúplnou bytosťou“ a zo svojej prirodzenosti túži 
po svojom doplnení v druhom pohlaví. Je v nás nesmierne sil-
ná túžba mať pri sebe niekoho, kto nás miluje, chápe, kto nám 
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pomáha v každom utrpení, povzbudzuje v znechutení, potešu-
je v smútku. Mať pri  sebe niekoho, v kom by sme sa dopĺňali, 
s kým by sme mali svoje tajomstvá a spoločný život so všetkými 
prejavmi. Aj Sväté písmo hovorí: „Nie je dobre byť človeku sa-
motnému“ (porov. Gn 2, 18). Táto potreba druhého pohlavia je 
v žene i v mužovi. A keďže Boh tak stvoril prirodzenosť muža 
a ženy, aby sa vzájomne dopĺňali, potom manželstvo je priro-
dzená ustanovizeň, smerujúca k vzájomnému doplňovaniu te-
lesných i duševných po trieb muža a ženy. Z toho plynie, že ak 
by sa aj nedosiahol jeden cieľ manželstva (splodenie detí), man-
želstvo trvá a je nerozlučiteľné. Môžu ho uzatvárať aj tí, ktorí nie 
sú schopní splodiť deti, ale musia byť schopní pohlavne žiť.

– o –

Napokon ešte jeden prirodzený cieľ sleduje manželstvo. 
Všetci v  sebe cítime, najmä keď pohlavne dozrieme, túžbu 
po pohlavnom spojení, ktoré Boh obohatil pohlavnou rozkošou 
takou veľkou, že láka ľudí dosahovať ju aj mimo manželstva, či 
už neprirodzeným spôsobom (se baukájaním), alebo predman-
želským a mimomanželským pohlavným stykom.

Boh obmedzil užívanie tejto rozkoše dvoma príkazmi Desato-
ra: Nezosmilníš! a Nebudeš cudzoložiť!

Prečo nás v tom Boh obmedzuje?

Lebo nás miluje a chce naše dobro. Chce, aby sme predišli 
mnohým bolestiam, utrpeniam a  sklamaniam, ktoré prináša 
nezriadené užívanie pohlavného pudu. Musíme si uvedomiť, že 
sme iba Boží spolupracovníci pri  rozmnožovaní ľudstva. A  ak 
sme spolupracovníci, sme povinní riadiť sa smernicami spolu-
práce, ktoré nám dáva Boh. Ak nám zákazom Nezosmilníš! zaká-
zal žiť pohlavne, kým sme slobodní, a ak nám zákazom Nebudeš 
žiadostivo túžiť po  manželke (manželovi) svojho blížneho!, za-
kázal cudzoložiť, my ako jeho spolupracovníci máme poslúchať.

On „nezávidí“ ľuďom rozkoš, ktorú im dal. Ale chce, aby si ju 
rezervovali na posilnenie a rozmnoženie manželskej lásky najmä 
vo chvíľach, keď je ohrozená alebo keď na manželov doliehajú 
starosti, trápenia, neúspechy v práci, v zamestnaní a pri výchove 
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deti. Vtedy môžu manželia z  prirodzeného pohlavného života 
čerpať dosť síl, aby ich láska bola stále svieža a posilňujúca...

Ak manželia neposlúchajú tieto Božie zákony, môže sa stať, 
že si vypijú víno manželskej lásky a na jej miesto nastúpi prázd-
nota, nenávisť, zvady, odpor, hnus, často aj vulgárnosť a potom 
rozklad manželstva.

Ak by sme chceli zhrnúť to, čo sme doteraz povedali o man-
želstve, mohli by sme vytvoriť akúsi definíciu prirodzeného 
manželstva: Manželstvo je celoživotný, nerozlučiteľný zväzok, 
uzavretý pred príslušnou autoritou. Do tohto zväzku vstupujú 
slobodný dospelý muž a slobodná dospelá žena, spojení láskou, 
ktorá chce byť plodná, aby spolu prežívali všetky radosti a bo-
lesti, ktoré prináša plodenie a výchova detí a spoločný život.

– o –

2. Príprava na manželstvo

Píšem pre vás, mladých, a preto si myslím, že nebude na ško-
du, ak sa spolu zamyslíme nad tým, ako sa pripraviť na realizáciu 
tohto vznešeného stvoriteľského poslania: byť Božími spolupra-
covníkmi pri rozmnožovaní ľudstva a pri jeho výchove.

Každé povolanie a každé zamestnanie si vyžaduje prípravu. 
Ak chceme získať vodičský preukaz a  jazdiť bezpečne na  ces-
tách, chodíme na vodičský kurz. S akou pozornosťou a starost-
livosťou sa usiluje dopravná polícia, aby sme jazdili bezpečne 
a neohrozovali ani svoj život, ani život iných. Ak sa chceme stať 
bagristami, kombajnistami, zdravotníkmi, lyžiarskymi inštruk-
tormi a  podobne, na  všetko je potrebné absolvovať prípravný 
kurz. Škoda len, že na vstup do celoživotného stavu, takého váž-
neho pre nás i pre štát, ako je manželstvo, sa kurzy a školenia 
nekonajú. A ak, tak sú to spravidla len návody na antikoncepciu, 
či už v predmanželskom pohlavnom živote, alebo v manželstve, 
prípadne inštrukcie o rozličných spôsoboch pohlavného života. 
Vychádza sa tu vždy z falošného predpokladu, že sexuálna zdr-
žanlivosť slobodných a v určitom období aj manželov nie je mož-
ná. Pre tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu, 
by veru bolo veľmi potrebné usporadúvať prednášky a školenia 
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z rôznych odborov súvisiacich s manželstvom a rodinnou výcho-
vou. Predišlo by sa mnohým tragédiám a slzám...

My si v tejto knižke nenárokujeme robiť takýto kurz, ale chce-
me len predložiť niekoľko pripomienok, ktoré – ak im uveríme 
– nám môžu pomôcť v príprave na manželstvo.

– o –

a) Vzdialená príprava na manželstvo

Uskutočňuje sa v rodine, v škole, na ulici, v kostole, na pra-
covisku... Okrem toho aj masovokomunikačnými prostriedkami, 
rozhlasom a televíziou, časopismi a knihami... Trvá prakticky až 
do uzavretia manželstva.

1. Príprava svetonázorová. Ak sa nechceme v živote stratiť, ak 
chceme obstáť a riešiť si svoje problémy, musíme si osvojiť určitú 
životnú koncepciu, názor na svet a na javy vo svete. Na zá klade 
tohto svetonázoru potom riešime nielen svoje problémy, ale aj 
problémy svojich detí, ktoré budeme vychovávať podľa neho.

Ak sme veriaci, snažíme sa nadobudnúť solídne vedomosti 
z  náboženstva, ktoré vyznávame. Snažíme sa ho aj maximálne 
prežívať, aby sme si overili jeho schopnosť riešiť rôzne životné 
problémy. Ak zbadáme slabinu, trhlinu v  náuke, v  ktorú sme 
uverili, tak ich musíme riešiť štúdiom, debatami s odborníkmi, 
aby sme mali v hlave jasno, aby sme vedeli, ktorým smerom sa 
mienime v  živote uberať. Je pochopiteľné, že by sme mali ve-
dieť svoj svetonázor obhájiť nielen pred sebou, ale aj pred inými. 
V období vzdialenej prípravy na manželstvo dávame svetonázo-
rovú prípravu na prvé miesto. V štádiu zaľúbenosti už nie sme 
schopní triezvo uvažovať o týchto problémoch a spravidla si vo-
líme ten svetonázor, ktorý je príjemnejší, prípadne sa prispôso-
bíme milovanej osobe, čo sa nám môže neskôr ťažko vypomstiť. 
Pravda nebýva spravidla príjemná, ľahká a pohodlná!

2. Popri správnom svetonázore sa musíme usilovať aj o prí-
pravu zdravotnú. Zo zdravých ľudí prichádzajú spravidla na svet 
zdravé deti. Budeme sa zriekať fajčenia, alkoholu v nadmernom 
množstve, nebudeme sa nerozumne obliekať najmä v zime, čo 
by mohlo spôsobiť ťažké následky vedúce aspoň k  dočasnej 
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neplodnosti žien alebo k poškodeniu zdravia aj u mužov. Aj zdra-
vý žalúdok, obličky a pľúca sú pre manželstvo potrebné. Preto sa 
chránime toho, čo by nám ich poškodzovalo.

3. Rozumové vzdelanie spočíva nielen v tom, že si osvojíme 
potrebné všeobecné vedomosti z rôznych odborov vedy, ale aj 
v pohotovosti v myslení, v správnom vyjadrovaní sa a v rieše-
ní rozličných situácii. Mladík a  dievča sa pomocou vhodných 
kníh oboznamujú s  problematikou dospievania a  lásky. Môžu 
im pomôcť knihy: M. Quoist: Lásky pätnásťročných; Láska, ale aká; 
Úspešný život; H. Schilgen: Ty a on; Ty a ona. So sexuálnou proble-
matikou dospievajúcich mladíkov či dievčat sa môžu oboznámiť 
v brožúrkach od  J. Hynieho: Keď chlapec dospieva; Keď dievča do-
spieva. Problémami manželskej lásky sa zaoberá knižka Telo a srd-
ce od Ferriéra a Manželstvo, veľké tajomstvo od Spesza. Výborne 
môže poslúžiť aj Rozinajovej Pedagogika pre  rodičov s  kapitolou 
o príprave na manželstvo a kniha XX a XY. Tieto vedomosti nám 
pri  rozhovore s manželským partnerom pomôžu v budúcnosti 
vyplniť nejednu chvíľu života, ktorá sa u ľudí bez vzdelania stáva 
chvíľou nudnou, ktorú sa snažia vyplniť nežiaducim spôsobom 
(v krčmách, v klebetách so susedkami... ). Najmä chlapci by si 
mali uvedomiť, že každá žena túži mať vzdelaného muža a nie 
„truľa“, ktorý vie hovoriť iba o peniazoch, nadávať na šéfa a ko-
legov alebo ohovárať, prípadne sa chvastať svojimi výkonmi... 
Žena potrebuje byť hrdá na svojho muža! Muž má obohacovať 
svoju ženu, aby si získal jej úctu a vďačnosť. Žena ho zasa obo-
hatí inými zážitkami a vedomosťami, ak však sama nie je prázdna 
a nevzdelaná. Úbohé sú tie manželstvá, kde toto vzájomné obo-
hacovanie sa vedomosťami chýba a veľká časť spoločného života 
sa strávi v trápnom mlčaní alebo v hádkach!

Ak máme požívať úctu svojich detí aj v období dospievania, 
musíme si uvedomiť, že vďaka našej hlúposti a nevedomosti sa 
môže stať, že nám deti prerastú cez hlavu, opovrhnú nami, naj-
mä keď zistia, že nevieme to, čo sme už dávno mali vedieť a čo 
ony už často dávno vedia. Rodičia musia svojim deťom poskyt-
núť aj správne, včasné a primerané sexuálne poučenie a nepo-
nechávať to len na ulicu, priateľov či školu. Čím sú rodičia vzde-
lanejší, aj ich deti tým prirodzenejšie a  rýchlejšie dospievajú 
rozumom a v styku s nimi prirodzeným spôsobom nadobúdajú 
množstvo vedomostí z tých oblastí, v ktorých sa rodičia vyznajú.
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Do tejto oblasti patrí aj osvojovanie si pravidiel slušnos-
ti a  zdvorilosti, a  to nielen teoreticky, ale aj prakticky. Láska 
bez nich sa môže ľahko stať iba sexualitou, rozkošníctvam, ktoré 
chce jeden z partnerov egoisticky dosahovať. Ak chýba vzájom-
ná úcta a zdvorilosť v predmanželských vzťahoch, v manžel-
stve sa ťažko osvojí. V tomto ohľade by mohli veľa urobiť najmä 
dievčatá svojím vplyvom na zaľúbených chlapcov.

4. Výchova vôle je pred manželstvom nesmierne dôležitá. 
Slabosi neobstoja nikde, tobôž nie v manželstve, ktoré je azda 
najťažším stavom. Vyžaduje si ľudí s  pevnou vôľou, schopnou 
boriť sa s ťažkosťami, ktorá si vie odoprieť i príjemné a dovolené 
veci. Najmä v oblasti pohlavného života treba vedieť zachovávať 
stopercentnú zdržanlivosť a ovládať svoje telo. Každé povoľova-
nie telesnej žiadostivosti, či už sebaukájaním, alebo predmanžel-
ským pohlavným stykom, oslabuje vôľu, vedie k slabošstvu a pri-
pravuje na nedovolený pohlavný život v manželstve. Kto sa ne-
dokázal ovládať pri svojom dievčati pred manželstvom, nerobme 
si ilúzie, že sa bude vedieť ovládať ako ženatý pri cudzej zvodnej 
žene, alebo vydatá pri cudzom lichotivom mužovi! Smilstvo je 
bránou k cudzoložstvu. A platí to aj pre ženy, aj pre mužov. 
Aj jedno, aj druhé je prestúpením Božieho zákona a požiadaviek 
zdravého rozumu. Ak sme sa neovládali pred manželstvom, ne-
robme si ilúzie, že v manželstve, kde je zdržanlivosť oveľa ťaž-
šia a pritom aj nutná v určitom období, sa bude náš manželský 
partner ovládať a  nebude hľadať uspokojenie u  iných, ak mu 
ho my nebudeme vedieť, chcieť alebo môcť poskytnúť! Choď-
te po stopách rozbitých manželstiev, hľadajte korene cudzolož-
stiev, a dáte mi za pravdu!

Mladík a  dievča využijú roky dospievania a  obdobie pred 
manželstvom na to, aby si úplným ovládaním pohlavného pudu 
vycvičili vôľu pre manželstvo alebo pre celibát. Okrem pudu 
sebazáchovy nijaký iný pud nie je natoľko silný ako pud pohlav-
ný. Ak ho ovládneme, nahromadíme v sebe veľa energie na roz-
dávanie lásky v manželstve alebo v celibáte. Postavme mu pevnú 
a vysokú hrádzu a získame obrovskú energiu vôle, ktorá neskôr 
v živote bude schopná veľkých a krásnych činov. Tí, čo to doká-
žu, stávajú sa silnými osobnosťami, ktoré svietia príkladom svoj-
ho života. Vyznačujú sa bohatými vedomosťami, službami lásky, 
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silnou vôľou, vyžarujú dobrotu na celú svoju rodinu, manželku 
a deti, spolupracovníkov a blížnych.

Otroci sexu nebudú slúžiť v  láske manželskému partnerovi, 
iba svojmu egoizmu, ktorým napokon zničia svojho partnera, 
a tým aj rodinu. Sú na škodu spoločnosti, lebo ju rozvracajú se-
xuálnou neviazanosťou.

Prebytočnú energiu sa usilujeme uvoľniť aj športom a fyzic-
kými službami lásky, ktorými sa tiež posilňuje vôľa. Dobrovoľ-
né sebazaprenia, pre  ktoré sa sami rozhodujeme v  jedle, pití 
alebo v iných dobrých a dovolených veciach, nás urobia pánmi 
nad svojou telesnou žiadostivosťou alebo pýchou a žiadostivos-
ťou očí. V slovách „Podmaňte si zem!“, čiže v realizácii stvoriteľ-
ského povolania je obsiahnuté i toto. Zmysel pre sebazaprenie, 
sebaovládanie a  dobrovoľnú obetu nám neskôr pomôže byť 
pozornými voči manželovi alebo manželke, byť dobrým a ná-
ročným otcom alebo matkou svojich detí, ktorí svoje deti ne-
rozmaznávajú, ale rozumne a náročne vychovávajú. Kto si ne-
vie rozkázať, nebude vedieť rozkazovať ani svojim deťom. A kto 
nevie rozkazovať, toho nebudú ani poslúchať. V  tomto práve 
spočíva prirodzený dôvod na sebaovládanie.

5. Nestačí len rozumová a vôľová príprava. Súbežne s ňou tre-
ba pestovať aj výchovu citov. Snažíme sa o to poznávaním rôz-
nych druhov umenia (hudba, poézia, maliarstvo, sochárstvo... ), 
obdivovaním krás prírody živej i neživej. Usilujeme sa spolucítiť 
s inými v radosti a bolesti, čo je pre manželstvo nesmierne dô-
ležité. Ľudia bez citu sa môžu stať mučiteľom pre manželského 
partnera. Ale aj prílišná precitlivenosť sťažuje manželstvo. 

6. Hovorí sa, že láska ide cez  žalúdok. Je v  tom veľa prav-
dy, najmä ak ide o manželskú a rodičovskú lásku. Preto nesmie-
me zanedbať ani praktickú prípravu na manželstvo tým, že sa 
na učíme variť, prať, šiť, upratovať, zaobchádzať šetrne s  pe-
niazmi, robiť malé opravy domácich spotrebičov a zariadení, 
oboznámime sa s  ich manipuláciou. Platí to pre  mužov i  pre 
ženy. Nejedna „veľká láska“ sa rozpadla práve na hladnom alebo 
stále tým istým jedlom trápenom žalúdku...! Nespoliehajme sa 
na závodné kuchyne, ani na iné služby!



27

7. Múdri rodičia, ak sú zdraví a majú sa radi, neuspokoja sa 
s jedným alebo dvoma deťmi, ale rozumným, prirodzeným plá-
novaním rodičovstva, ktoré nie je v rozpore s Božími zákonmi, 
prijímajú viac detí. Život v mnohodetnej rodine je vynikajúcou 
prípravou detí na manželstvo. Starší súrodenci vidia výchovu 
mladších, stávajú sa spoluvychovávateľmi s  rodičmi a  vedia si 
oceniť ich lásku a obety, spojené s výchovou malých detí. Sami 
upozorňujú mladších súrodencov na rodičovskú lásku. Aj nega-
tívne javy v rodine môžu u mladých ľudí vyvolať rozhodnutie dať 
raz vlastným deťom to dobro, ktorého sa nedostalo im. Okrem 
toho sa budú chrániť zla, ktoré videli na  svojom otcovi alebo 
matke. Služby lásky v rodinách s väčším počtom detí, ktoré by 
mali vykonávať mladí kresťania, aby manželom uľahčili ťažkosti 
rodinného života, sú dobrým kurzom rodinnej výchovy a záro-
veň aj výchovou k manželstvu.

Hovorí sa, že múdry sa učí na chybách druhých. Preto veľmi 
dobrou školou výchovy môže byť aj stretanie s  inými mladými 
v kolektíve školy, v rôznych krúžkoch alebo na ulici. Na chybách 
a nedostatkoch iných detí, na ich nevychovanosti môžeme často 
vidieť chyby rodičov. Môžeme sa poučiť, aké trpko pravdivé je 
slovenské príslovie: Jablko nepadne ďaleko od stromu; Aká mat-
ka, taká Katka; Aký otec, taký syn!

– o –

Toto obdobie sa končí tým, že začíname cieľavedome pozo-
rovať dievčatá alebo chlapcov a hľadať medzi nimi životného 
partnera.

Pripúšťame, že dvoch mladých ľudí môže niekedy veľmi sil-
no ovplyvniť prvé náhodné stretnutie, pri ktorom cítia, že patria 
k sebe. Ale v takej vážnej veci, ako je hľadanie životného druha, 
by sme sa nemali spoliehať len na toto „zaľúbenie na prvý po-
hľad“. Veď tu vôbec nemôže byť reč o  láske, nanajvýš o  silnej 
zmyslovej náklonnosti, ktorá je ďaleko od opravdivej lásky. Pravú 
lásku musí predchádzať poznanie dobrých a zlých vlastností 
obidvoch partnerov. Kde niet poznania dobra, tam nemôže byť 
reč o príťažlivosti k dobru, čiže o láske. Vonkajšia krása, pôvab, 
ktoré sú tiež dobrami, ale zmyslovými, môžu vzbudiť zmyselnú 
náklonnosť, ale budovať manželstvo na nej je veľmi nebezpečné.
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Múdry mladík a dievča sa snažia ovládať prvé city. Či si sym-
patická osoba zaslúži lásku, to sa budú usilovať preverovať na zá-
klade rozhovorov, skutkov partnera a  z informácií iných ľudí. 
Akékoľvek telesné zbližovanie v  tomto počiatočnom období 
je nerozumné, lebo len zvyšuje telesnú náklonnosť a príťažlivosť 
a vedie k dôvernostiam, ktoré uberajú kritickosť nášmu rozu-
mu. Tým sa sťažuje aj správne rozhodovanie vo voľbe partnera, 
ale aj rozchod, ak rozum hovorí, že sa k sebe nehodia. Celá po-
čiatočná známosť sa má viesť v čisto duchovnej rovine vzájom-
ného poznávania sa.

– o –

b) Bezprostredná príprava na manželstvo

Začína sa vtedy, keď mladík a dievča zistia, že sa majú radi, 
keď pozorovaním vzájomných vlastností spoznali, že sa k sebe 
hodia, že sa budú môcť vzájomne dopĺňať. Ak dievča vidí, že 
mladík by bol dobrým otcom jej detí, a  ak mladík v  dievčati 
spoznáva dobrú matku pre svoje deti, vzájomne si vyjavia túto 
sympatiu a lásku. Táto láska ich zaväzuje, aby sa hlbšie poznáva-
li, uvedomili si vlastnosti, ktoré budú v manželstve potrebovať, 
a usilovali sa ich vzájomne dosahovať. Vonkajším znakom vyzna-
nia a snahy hlbšie sa poznať a pripravovať na manželstvo môže 
byť aj držanie za ruku, krátky bozk pri rôznych príležitostiach, 
ktorý by mal byť vždy iba výrazom lásky, vďaky, odprosenia ale-
bo radosti z úspechu toho druhého. Dlhé vášnivé bozky a obja-
tia aj na verejných miestach majú v sebe veľa zmyselnosti a cítiť 
z nich neschopnosť ovládať svoje city a túžby. Často sú prejavom 
nevychovanosti, neslušnosti a neúcty k osobe partnera a výra-
zom silnej zmyselnosti, ktorá túži po sexuálnom uspokojení.

V tomto období by si mladík a  dievča mali predebatovať 
rôzne problémy súvisiace s manželstvom, mali by sa usilovať 
zjednotiť v oblasti svetonázorovej. Nejednotnosť v tejto oblas-
ti vedie k rozporom vo výchove detí a býva prameňom ťažkých 
roztržiek v manželstve. Tu by sme sa mali riadiť pravidlom: Ate-
isti nech si hľadajú ateistky a kresťania kresťanky toho istého vy-
znania. Nepodceňujme svetonázorový problém, ak sa v manžel-
stve chceme vyhnúť mnohým rozkolom a hádkam.
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Okrem svetonázorového zjednotenia treba zistiť aj to, či sa 
hodia k sebe ich povahy. Na to je potrebný dlhší čas, treba sa 
vzájomne stretať v situáciách plánovaných i prekvapivých. Po-
stupne by sa mali oboznamovať aj s rodinami, z ktorých pochá-
dzajú, a so zdravotným stavom v nich. Nikdy nepremeškajme 
toto poznanie, ak nechceme, aby sa raz na našich deťoch objavili 
niektoré z  telesných alebo duševných neduhov partnera alebo 
jeho príbuzných. Preto je nutné sa navštevovať, dať možnosť 
spoznať partnera aj našim príbuzným a rodičom, ktorí ho môžu 
objektívnejšie posúdiť a včas nás upozorniť na prípadné chyby 
a nedostatky, ktoré my vo svojej zaslepenosti nevidíme. Znova 
podotýkame, že ani stretania v  rodine by nemali byť príleži-
tosťou na telesné zbližovanie. Mali by byť v spoločnosti iných. 
Na naše súkromné rozhovory nech slúžia prechádzky alebo také 
stretania, ktoré nie sú blízkou príležitosťou na telesné prejavy.

V tomto období je vhodné začať myslieť aj na ekonomické 
zabezpečenie prvých rokov manželstva. Chlapec a dievča môžu 
spoločne sporiť a  vzájomne sa radiť o  hospodárení s  peniaz-
mi. Tu možno zistiť, či je partner sporivý alebo či vie nakladať 
s peniazmi, lebo i to môže byť ďalším prameňom častých hádok 
v manželstve.

Stretania nám postupne odhalia nielen dobré, ale aj zlé vlast-
nosti toho druhého. Nemali by sme vtedy mlčať, ale mali by sme 
sa vzájomne napomenúť, poukázať na nedostatky a usilovať sa 
odstraňovať zlé vlastnosti alebo náklonnosti. Mladík alebo 
dievča, ktoré nechce prijímať kritické pripomienky, sa nemie-
ni ani zlepšovať. To však značí, že svojho partnera ani nemiluje. 
A práve tu možno odhadnúť lásku partnera k nám i našu lásku 
k nemu. Nie množstvo slov a bozkov je mierou lásky, ale to, 
ako sa usilujeme z lásky k milovanému korigovať, vylepšovať, 
ovládať a obetovať. V tom je aj zmysel ovládania telesnej príťaž-
livosti k druhej osobe. Ak sa náš partner nevie ovládať, je to znak 
jeho slabej vôle. Ak nemieni rešpektovať naše pevné morálne 
zásady a zvádza nás prestupovať ich, máme jasný dôkaz o jeho 
sebectve a  tohto partnera treba zanechať prv, než on zanechá 
nás pred manželstvom alebo po jeho uzavretí.

Nenechajme sa klamať a  ovplyvniť dnes takou rozšírenou 
a propagovanou mienkou, že pred manželstvom sa treba telesne 
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stýkať, že to „treba skúsiť, či sa k sebe partneri hodia aj po se-
xuálnej stránke“. V tejto vete je toľko hlúposti a nerozumnosti, 
že tí, čo ju hlásajú, poukazujú nielen na svoju nevedomosť, ale 
predovšetkým na svoju zbabelosť, slabosť vôle a egoizmus. Kde 
je medzi mužom a ženou pravá duchovná láska, overená mnohý-
mi obetami a sebazapreniami, ktoré si dobrovoľne ukladali pred 
manželstvom, tam niet obáv, že by po telesnej stránke nenastala 
zhoda, ak sú obaja zdraví a vzájomne sympatickí. Ak by sa azda 
po uzavretí manželstva zistila fyzická alebo psychická impoten-
cia, neschopnosť pohlavného spojenia, manželstvo je beztak 
neplatné a partneri sa môžu rozísť. Zhodu v sexuálnom živote 
rozhodne nemožno dosiahnuť jedným alebo niekoľkými pohlav-
nými stykmi, ktoré sa tak často ustráchane a ukradomky konajú 
pred manželstvom. K plnému prežitiu sexuálneho zážitku najmä 
u  ženy musí patriť vedomie, že so  svojím partnerom sú neod-
lučiteľne svoji a že sa nemajú čoho báť. Naopak, čakajú, že ich 
spojenie sa stane plodným. A takýto zážitok môže poskytnúť len 
manželstvo, aj to spravidla po dlhšom čase jeho užívania.

Nech nás nemýli, ak v rôznych sexuálnych príručkách alebo 
knihách o  manželstve čítame takéto hlúpe rady nezodpoved-
ných, aj keď doktorátmi titulovaných ľudí. Všetci vychádzajú 
z falošného predpokladu, že zdržanlivosť pred manželstvom nie 
je možná. Zamieňajú si sexuálnu lásku (ak ju vôbec možno lás-
kou nazvať!) so skutočnou manželskou láskou, v ktorej je telesná 
láska iba jedným prvkom, aj to nie tým najhlavnejším, i keď ne-
popierame, že dôležitým. Zrejme vychádzajú z  vlastnej skúse-
nosti a nezdržanlivosti. Nevedia, že sa to „dá vydržať“, aj keď sú si 
partneri veľmi sympatickí a majú sa radi. Lenže treba si pestovať 
silnú vôľu už v mladosti, mať pevnú vieru v Boha a z tejto viery 
čerpať silu na sebaovládanie. Hovorí o tom aj skúsenosť s mno-
hými mladými pármi, ktoré vstúpili do manželstva šťastné a ne-
vinné a dodnes sa v ňom usilujú žiť, spojené láskou, podľa Božích 
zákonov na svoju vzájomnú radosť a na povzbudenie iných.

Týmto nechceme vyrieknuť slová opovrhnutia nad tými, kto-
rých zmyselnosť strhla aj do predmanželského pohlavného sty-
ku. Nie. Chceme len povzbudiť tých, ktorí ešte bojujú, aby v boji 
vytrvali, a  tých, čo upadli, aby sa usilovali o  duchovnú lásku, 
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poučení vlastným pádom. Nech si uvedomia, že telesná láska ne-
môže byť tou jedinou, na ktorej sa buduje manželstvo. Nech sa aj 
oni sebazapieraním a ovládaním snažia obetovať jeden za druhé-
ho a zodpovedne sa pripravovať na manželstvo a rodičovstvo.

Učme partnera pred manželstvom nielen tomu, aby sa ovlá-
dal, ale aby bol vynaliezavý v  prejavoch lásky rôznymi pozor-
nosťami, ktorými sa živí aj manželská láska. Sú veľmi hlúpe tie 
dievčatá, ktoré sa uspokoja s lacným vyznaním lásky, s bozkami, 
objatiami, pri ktorých mladík šepká slová vyznania, ktoré ťažko 
nazvať láskou. Keby bol úprimný k sebe i k partnerke, namiesto 
slov Mám ťa rád! by mal opakovať slová Mám sa rád!, aj to iba fa-
lošnou láskou, láskou egoistickou, ktorá bude neskôr rozleptávať 
aj manželskú lásku.

A podotýkame, že ani po  zasnúbení, ktorým toto obdobie 
vrcholí, nemáme právo na nič iné ako na úprimný, čistý, vrúc-
ny bozk, ktorý by mal byť obnovením sľubu, že sme sa rozhodli 
vstúpiť do manželstva.

Zasnúbenie je zverejnenie rozhodnutia vstúpiť do  manžel-
stva aj pred rodičmi, príbuznými a verejnosťou. Preto by nemalo 
trvať dlho. V tomto období sa už robia bezprostredné prípravy 
na uzavretie manželstva.

Snúbenci by sa mali natoľko poznať, že by nemali byť medzi 
nimi rozdiely v názore na svet, v postojoch k určitým rodinným 
a manželským problémom, ani tajomstvá o telesných a dušev-
ných chybách u nich samých alebo ich pokrvných príbuzných. 
Majú si byť istí, že patria k sebe a bezprostredne sa pripravujú 
na založenie rodiny.

– o –

Na záver zhrnieme dôvody, pre  ktoré by sa nemalo pred 
manželstvom pohlavne žiť.

1. Predmanželská pohlavná zdržanlivosť je potrebná na  za-
chovanie telesnej i pohlavnej energie, ktorá je nutná pre zdra-
vý telesný a  psychický vývoj človeka, pre  posilnenie jeho vôle 
a charakteru.
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2. Je potrebné, aby sa človek naučil ovládať, aby bol schopný 
počkať na splnenie svojich túžob. Inak nebude vedieť rešpekto-
vať vôľu svojho životného partnera a druhých ľudí. Bude z neho 
egoista, ktorý hľadá len svoj pôžitok, a nie šťastie druhého. Musí 
sa naučiť, že aj v manželstve je občas nutné zdržiavať sa manžel-
ského života pre indispozíciu životného partnera alebo pre po-
silnenie vzájomnej lásky.

3. Zdržanlivosťou sa manželská láska stáva príťažlivejšou, tr-
vácnejšou, spoločný život krajším a šťastnejším.

4. Zdržanlivosť je potrebný dôkaz sily pravej lásky, či sa part-
ner vie zrieknuť seba a svojho pôžitku z lásky k druhému.

5. Žiadanie predmanželskej zdržanlivosti je dobrým pro-
striedkom na vyskúšanie ovplyvniteľnosti a prevychovateľnosti 
partnera v oblasti sexuálneho života. Tým sa u neho vytvárajú 
aj potrebné charakterové vlastnosti, aby sa z  neho stal dobrý 
a zodpovedný otec rodiny a manžel.

6. Predmanželský intímny styk znemožňuje ďalšie pravdivé 
spoznávanie charakterových vlastností toho druhého, lebo me-
dzi partnermi nastáva omnoho hlbší citový vzťah, a to buď prí-
ťažlivosť, alebo averzia. Vzniká citová zanietenosť, ktorá nielen 
skresľuje, ale úplne znemožňuje pravdivé spoznávanie osobnosti 
partnera.

7. Intímny styk zanecháva v  osobnosti a  v citovom živote 
partnerov hlboký vplyv, čo veľmi sťažuje rozchod, ak zistili, že sa 
k sebe nehodia. Vzniká tu aj ťažkosť nadviazať hlbší citový vzťah 
k  inej, pre  manželstvo vhodnejšej osobe. V  období spoznáva-
nia sa a pred manželstvom je potrebné zachovať skôr priateľský 
vzťah a prejavovať si nežnosti v čo najmenšej miere, aby nezo-
všedneli.

8. Predmanželský intímny styk obyčajne zanecháva nevhod-
né zážitky, ktoré môžu vážne narušiť budúci manželský život. 
Býva to spôsobené tým, že predmanželský intímny styk sa oby-
čajne uskutočňuje v nevhodnom a rušivom prostredí, sprevádza 
ho strach pred oplodnením a následkami, čo zapríčiňuje nepo-
koj a nervozitu.
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9. Pre kresťanov je predmanželská zdržanlivosť cennou obe-
tou a bohatým prameňom milostí a Božej pomoci do budúceho 
manželského života.

10. Predmanželským pohlavným stykom obyčajne začína kle-
sať vzájomná príťažlivosť. Je veľkým prínosom do  manželstva, 
ak sa začína novým, silne obšťastňujúcim a jedinečným zážitkom 
prvej skúsenosti a prvej vzájomnej odovzdanosti v láske. Takáto 
spoločná slávnosť na  začiatku manželstva ostane na  celý život 
nielen ako krásna spomienka, ale bude výdatným prameňom po-
sily v ťažkostiach a krízach manželského života.

– o –

3. Život v manželstve

Začína sa verejným vyhlásením pred zodpovednou autori-
tou štátnou alebo cirkevnou, že snúbenci chcú spojiť svoj život 
v obetavej láske a spolupracovať na stvoriteľskom poslaní plode-
ním a výchovou detí. Prvým pohlavným spojením v manželstve 
sa uzatváranie manželstva končí. V tomto prvom splynutí tiel sa 
dve bytosti neodlučiteľne zjednotia do jednej.

Ďalšími spojeniami sa ešte väčšmi zjednocujú duše dvoch mi-
lujúcich sa manželov, prehlbuje sa ich láska, ktorú Boh v čase, 
ktorý on určil, obohatí aj plodom lásky – dieťaťom. Dieťa ich ešte 
intímnejšie zjednocuje a tvorí sa tak pravá, šťastná rodina.

Manželia si musia uvedomiť, že žiaden z  nich už nežije 
pre seba. Žijú pre toho druhého a spoločne pre dieťa. Kým muž 
chce obohacovať a robiť šťastnou svoju ženu a žena svojho muža, 
panuje v manželstve harmónia, láska a porozumenie. Žiada si to 
každodenné sebazaprenie pohodlnosti, pýchy a egoizmu. Každý 
z nich sa snaží prinášať tieto obety z lásky k milovanému part-
nerovi, aby mu spríjemnil život a robil mu radosť. Len čo sa to 
naruší a jeden z nich začne hľadať vlastné uspokojenie, prestáva 
súlad. Možno ešte určitý čas sa ten druhý vydrží obetovať, ale 
stály egoizmus partnera ho nakoniec znechutí. Začnú hľadať 
chyby jeden na  druhom, uspokojovať vlastnú zmyselnosť, po-
hodlie a pýchu. Prídu zrážky a hádky, ktoré sa nezriedka končia 
dočasným odchodom alebo rozchodom. Až tu sa ukáže, aká bola 
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príprava na manželstvo. Predmanželské zriekania a sebazaprenia 
sa pre  nich stanú zdrojom posily, akýmisi akumulátormi lásky, 
z  ktorých čerpajú silu a  energiu na  prekonávanie manželských 
kríz. Ak pred manželstvom videli lásku iba v rečiach a telesných 
maznaniach, ukáže sa, že v manželstve je toho hodne menej a že 
manželská láska je čosi celkom iné ako len spoločná manželská 
posteľ. Uvedomia si, že príprava naň nespočíva v čítaní sexuál-
nych príručiek o rôznych polohách pri súložení a receptoch, aby 
efekt bol čo najrozkošnejší, a tobôž nie v tom, ako zabraňovať po-
čatiu, prípadne v nacvičovaní tohto všetkého. Až tu si žena pre-
verí lásku svojho muža, keď k nej bude vedieť byť milý a pozorný 
aj po dlhom odlúčení od jej lôžka, keď jej bude vedieť prejavovať 
nežnosti, ktorými ju chcel zahŕňať pred manželstvom a ktoré si 
„usporili“ na zaťažkávajúce skúšky v manželstve.

Láska je obeta, dobrovoľné zrieknutie sa príjemných vecí 
pre milovanú osobu. A obetami sa láska živí. Manželský a ro-
dinný život, najmä ak sú v ňom deti alebo keď príde choroba, 
poskytuje na tieto obety veľa príležitostí. Zároveň však umožňu-
je opravdivo sa milujúcim manželom rásť v láske.

V súčasnej modernej dobe si výraznejšie uvedomujeme, že 
láska je služba. A platí to aj v manželskej láske. Preto ak sú oba-
ja manželia zamestnaní, je nutné, aby sa delili aj o  domáce 
služby rovnomerne a podľa schopností a síl. Ak je žena doma, 
jej povinnosťou je vykonávať domáce práce, pripraviť mužovi čo 
najpríjemnejšie prostredie, keď sa vráti z práce domov. Starosť 
o žalúdok manžela a detí, o šatenie je jej eminentnou povinnos-
ťou. Zľahčovanie v tejto veci môže časom muža vyhnať z domu 
za tými, ktoré aj varia, aj vedia pripraviť príjemné, čisté a upra-
vené prostredie, v ktorom sa cíti dobre...

Žena popri starosti o svoje vnútro nesmie zanedbávať ani 
starosť o  svoj zovňajšok, aby sa mužovi páčila. Nedbalosť tu 
môže spôsobiť, že sa stane odpudivou, a „tie druhé“, ktoré dbajú 
o svoj zovňajšok i vnútro, sa stanú príťažlivými...

Hoci je výchova detí záležitosťou oboch, predsa zvlášť ťažko 
padá najmä na matku. Ak počet detí v rodine vzrástol, matka by 
mala pochopiť, že jej zamestnanie je predovšetkým v rodine, 
a mala by sa zriecť iného zamestnania, aj keď je nositeľkou titulu 
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alebo vyznamenaní...! Určite nepomôže ani manželskej láske, 
ani výchove detí skoré ranné roznášanie detí do jasieľ a škôlky, 
len aby manželia mali viac peňazí na auto, chatu, prepychové za-
riadenie bytu... Žena patrí rodine a do zamestnania nastupuje 
len vtedy, ak sa ani za cenu veľkých obetí nedá vyžiť z mužov-
ho platu. Dobrá žena a matka nepôjde do zamestnania len pre-
to, že jej chýba spoločnosť a že sa cíti „stiesnená“ medzi stenami 
domu a deťmi!

Samozrejme, veľa záleží od  muža, ako sa snaží tieto obete 
manželke vynahradiť svojou pozornosťou a vďačnosťou po prí-
chode z  práce. Ak si nenájde čas porozprávať sa s  ňou, často 
o  všedných, banálnych veciach, ak nevie byť vďačný za  jedlo 
a príjemné prostredie, ak si nevie oceniť jej prácu v domácnosti 
a okolo detí, ak z domu uteká „za fuškami“, prípadne na služob-
né cesty a pozná ju len „večer“, keď sa on chce uvoľniť, nuž nedi-
víme sa, že mnohé ženy nechcú ani deti, ani zostať doma.

Muž by nemal zabúdať, že zaľúbenej žene viac radosti uro-
bí jedno nežné pohladenie, bozk, úsmev či kvet ako kopa peňa-
zí, ktoré nazháňal prácou nadčas alebo fuškami, lenže na úkor 
chvíľ, po ktorých žena tak túžila, aby ich mohla stráviť s ním.

Tu sa začína žene ťažko mstiť to, že svojho partnera nenaučila 
týmto pozornostiam pred manželstvom.

Manželia si musia nájsť dosť času pre seba, aby sa mohli po-
rozprávať, poprechádzať, ukázať sa na verejnosti spolu s deťmi. 
Kým ich neťažia starosti o početnú rodinu, mali by sa aj kultúrne 
vyžiť, prípadne pestovať spoločné záujmy, ktoré slúžia na  roz-
ptýlenie. Dobrá, usporiadaná a početná rodina im časom nahra-
dí všetko, ak len úprimne chcú plniť svoje stvoriteľské povolanie. 
Žena musí mať istotu, že sa mužom a deťom neobetuje zbytočne, 
že ju muž miluje a si ju váži. Vtedy sa vie obetovať do sebazni-
čenia. Muž zasa musí mať pocit, že žena si ho váži, že je vďačná 
za deti a prácu, ktorou sa stará o živobytie rodiny. Vzájomná úcta 
k práci, vzájomné pochopenie pre slabosti a nedostatky, úprim-
ná snaha naprávať ich, spoločná snaha vychovávať deti, drobné 
prejavy pozornosti a nežnosti – to sú predpoklady na udržanie 
manželskej lásky a  rast rodinného šťastia. Kto toto neuznáva, 
kto tomu neuveril, ten sa už buď presvedčil, alebo len presvedčí 
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o  tom, čo značí tieto zásady v manželstve zanedbávať. Buďme 
dosť múdri a učme sa radšej na chybách iných, a nie na svojich!

– o –

Ešte pár poznámok k  pálčivej otázke počtu detí v  rodine. 
Pri jej riešení často zabúdame na pôvodný cieľ manželstva a na 
naše stvoriteľské povolanie. Riešime ju spravidla len z hľadiska 
ekonomického, zdravotného a sociálneho aspoň navonok, hoci 
v skutočnosti je to hlavne z hľadiska našej sebalásky, pohodlnos-
ti a nedostatočne vypestovaného zmyslu pre obetu. A tak keď 
má rodina jedno, dve deti, manželia si myslia, že dosiahli limit, 
vrchol svojich schopností a možností.

Nikto, ani Boh nenadiktoval, koľko detí má mať rodina. Boh 
nás pozval za svojich spolupracovníkov, dal nám rozum, plodivé 
schopnosti i normy na ich užívanie. Rozum nám hovorí, že deti 
majú prichádzať na svet ako plody lásky, aby boli všetky od sa-
mého začiatku chcené a aby ich bolo toľko, koľko sme schopní aj 
za cenu veľkých obetí dobre vychovať. Tento počet bude u rôz-
nych manželov a  v rôznych okolnostiach, v  akých žijú, rôzny. 
Závisí to od zdravotného stavu najmä matky, ale aj otca, od by-
tových pomerov, od finančných možností, od vzťahov, ktoré pa-
nujú medzi členmi rodiny, najmä medzi manželmi. Toto všetko 
treba pri pláno vaní rodiny zohľadniť. Pohnútkou na určovanie 
počtu detí v rodine v žiadnom prípade nemôže byť pohodlie, ani 
počet detí v iných rodinách, čiže ľudské ohľady...

Ak rodičia zistia, že ďalšie dieťa by nemalo aspoň dočasne 
zabezpečenú existenciu, manželia žijú pohlavne v  období ne-
plodnosti ženy. To je jediné rozumné, neškodné a morálne rie-
šenie problému. Každá iná metóda, ktorou sa umelo zabraňu-
je počatiu, je protiprirodzená, a preto nemravná. Je v rozpore 
s  5., 6. alebo 9. Božím prikázaním, ktoré chránia buď zdravie 
a život nevinného, alebo manželskú lásku, a tým aj rodinu. Platí 
to aj o prerušovaní súlože vo chvíľach najintímnejšej lásky, ktoré 
vedie k hrubému egoizmu a k odcudzovaniu sa manželov; ďalej 
o používaní umelých ochranných prostriedkov, ktoré zabraňu-
jú oplodneniu vajíčka buď mechanicky alebo chemicky tým, že 
zabíjajú pohlavné bunky; o pilulkách, ktoré spôsobujú dočasnú 
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sterilitu – neplodnosť ženy, a  o vnútromaternicovom teliesku 
(DANA), ktoré zabraňuje oplodnenému vajíčku zahniezdiť sa, 
čiže spôsobuje jeho zničenie, a to je už vražda počatého človeka!

Všetky tieto nedovolené a protiprirodzené metódy zabraňo-
vania počatiu škodia telesnému a duševnému zdraviu manželov, 
ničia ich vzájomnú lásku, lebo vedú k egoizmu a k bezohľadné-
mu sebaukájaniu. Ak ale manželia žijú pohlavne z  rozumných 
a vážnych príčin v období, keď je žena neplodná, neškodia ani 
sebe, ani druhému. Učia sa disciplíne a sebaovládaniu, bez kto-
rého nie je mysliteľná žiadna láska. Podrobnejšie sa o tejto do-
volenej, prirodzenej metóde kontroly počatia dočítate v knižke 
Květoslava Šipra: Přirozené plánování rodičovství, ktorá vyšla aj 
u nás v opätovnom vydaní.

– o –

Druhý problém, ktorý hlodá a rozkladá manželskú lásku, je 
problém potratov. Žiaľ, viaceré dievčatá začínajú svoje vznešené 
materské poslanie vraždou dieťaťa, ktoré počali z nerozvážnosti, 
z nedisciplinovanosti v láske alebo zo zvedavosti. Ešte smutnej-
šie je to v manželstvách, kde rodičia často vraždia nenarodené 
deti, len čo má prísť na svet druhé, tretie alebo ďalšie dieťa.

Sú to hrozné, donebavolajúce vraždy nevinných detí. Sú to 
pomníky rodičovského sebectva, sebalásky a pohodlnosti, za ktoré 
sa raz budú musieť zodpovedať pred Stvoriteľom. Nezáleží na tom, 
že tieto vraždy dovoľujú aj štátne ateistické zákony alebo sa skrý-
vajú pod učené lekárske výrazy ako kontrola pôrodnosti, interrup-
cia, indikácia, lekársky zákrok alebo pod ľudové „pomohla si“!

Aj v prípade potratov vidíme, kam vedie nedisciplinovaný po-
hlavný život a predmanželské pohlavné styky. Mnohých rodičov 
čaká pri vzkriesení otrasné stretnutie so svojimi povraždenými 
deťmi pred Stvoriteľom a Vykupiteľom aj týchto detí a pred več-
ným spravodlivým Sudcom!

Vždy je ľahšie a lepšie mať desať detí v náručí, ako čo len jedno 
na svedomí! Tým netvrdíme, že by v rodine malo byť desať detí. 
Je smutné, že aj v našej dobe, keď štát veľmi podporuje mno-
hodetné rodiny, a pri takej vysokej životnej úrovni sa počet detí 
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v rodinách rapídne zmenšuje, až to budí nespokojnosť a obavy 
štátnych predstaviteľov.

– o –

Nie menšie a nie hrozivejšie rozmery nadobúda aj tretí man-
želský problém – rozvody. Jav, ktorý je v úplnom rozpore s ne-
rozlučiteľnosťou a výlučnosťou manželskej lásky. Každý rozvod 
je zlom, ktoré ničí rodiny, deti a  lásku, rozleptáva spoločnosť 
a štát. Ak ho štát dokonca povoľuje, koná proti sebe. Odkedy sa 
u nás uzákonil spolu so zákonom o dovolení potratov, nečuduj-
me sa, že odvtedy sa tieto pliagy šíria do  otrasných rozmerov. 
Nehovoríme, že v  určitých prípadoch nie je pre  výchovu detí 
výhodnejšie, aby sa manželia rozišli. Ale nebezpečenstvo, kto-
ré hrozí z povolenia výnimky, je také veľké, že pre celkové dob-
ro spoločnosti sa rozvod nesmie povoliť. Ináč sa otvoria kanály 
pre  masové rozvádzanie, ako sme toho svedkami. Už do  man-
želstva vstupujú mnohí s vedomím, že sa rozídu, ak si nebudú 
rozumieť. A  tomu sa hovorí láska! Čo nevinné deti, ktoré len 
pre našu ľahkovážnosť ostanú bez otcov a matiek?! Ich výchova 
je ohrozená v  samotnom koreni. Rozumný človek preto nikdy 
nebude súhlasiť s rozvodom, i keby bol život v manželstve veľmi 
ťažký. Kým žijú manželia spolu, vždy je možnosť riešenia ich spo-
rov a možnosť nápravy, ale rozvodom sa nevyrieši nič. Zvyčajne 
sa uzatvárajú nové, neplatné manželstvá, založené na zrade prvej 
manželskej lásky. Perspektívy takýchto manželstiev sú preto po-
chybné od samého začiatku!

V krajnom prípade, ak sa život s  partnerom stáva neznesi-
teľným alebo je ťažko ohrozená výchova detí, môžu sa manželia 
dočasne rozísť – odlúčiť sa od stola a lôžka. Lenže manželmi zo-
stávajú a majú sa usilovať o zmierenie a nápravu.

Drahí priatelia, myslite pri  hľadaní svojho partnera a  pri 
svojej známosti aj na  tieto hrozné dôsledky, ktoré prináša ne-
poslúchnutie rád, o ktorých ste čítali, keď bola reč o príprave 
na manželstvo... potom zvážniete, schladnete a budete brať svo-
ju známosť disciplinovanejšie, triezvejšie a opravdivejšie.

– o –
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Posledný problém, ktorého sa chcem dotknúť, je problém bý-
vania s rodičmi po uzavretí manželstva. Vôbec by to nemusel byť 
problém, keby rodičia boli takí, akých ich chce mať Boh. Žiaľ, 
ideál nych a  šťastných rodín je aj u  nás málo. Nedá sa povedať, 
že by sa po dvadsiatich, tridsiatich rokoch manželstva manželia 
navzájom naprávali a  rástli v  láske. Rany rodín a  manželstiev, 
na ktoré sme pred chvíľou poukázali, sú toho smutným svedec-
tvom. Rokmi sa manželia odcudzujú aj od seba, aj od detí, a to je 
pre  lásku neprirodzené. V modernej domácnosti sa vedie život 
„každý sám pre  seba“. Chýba rodinná pohoda a  aj tam, kde by 
mohla byť, sa rozbíja televíziou. Každý hľadá seba, svoje pohod-
lie a uspokojenie často bez ohľadu na druhého. Už nežijú jeden 
pre druhého a zmysel pre vzájomné obetovanie mizne. Ak do ta-
kejto rodiny príde nový, dospelý človek, nečudujme sa, že si ťažko 
privyká, najmä ak rodina, z ktorej prišiel, bola usporiadaná. Dob-
re sa cíti iba s manželským partnerom. Postupne sa izolujú od os-
tatných, čím vznikajú zrážky medzi svokrami a manželmi. Život 
sa stáva ťažkým, skoro nemožným. Nemusí to vždy byť takto, 
najmä ak obaja mladomanželia pochádzajú zo  vzorných rodín. 
Tí si nájdu domov aj u jedných, aj u druhých rodičov, ktorí ich 
s láskou a porozumením vidia a vítajú. Ak to tak nie je, odlúčenie 
od rodičov je nutné, ináč je ohrozené manželstvo. No v každom 
prípade je to škoda. Keby tu bola zhoda, aj prvé kroky v manžel-
stve by boli ľahšie, bezpečnejšie, lebo rodičia by mohli byť cen-
nými poradcami a pomocníkmi mladých. O toto sa musia snažiť 
aj mladí, ktorí sa na manželstvo chystajú, aby raz oni mohli byť 
oporou a pomocou pre svoje deti, až sa raz budú ženiť a vydávať.

– o –

A čo vtedy, ak Boh neurobí manželskú lásku plodnou a man-
želia ostávajú bezdetní?

Nie je to dôvod na rozvod? Nie. Veď okrem tohto cieľa man-
želstva – plodenie a výchova detí – je tu aj iný cieľ, a to pestova-
nie vzájomnej lásky. Ak sa manželia alebo snúbenci majú naozaj 
radi, nerozídu sa ani vtedy, ak vedia, že budú bezdetní. Vzájomná 
podpora, pomoc pri prekonávaní životných ťažkostí a spoločná 
snaha pomáhať iným, ktorí deti majú, im umožní pretrpieť aj 
túto ranu a umocniť vzájomnú lásku. Majú aj možnosť adoptovať 
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si deti, ktoré sú bez rodičov, a tak aspoň čiastočne nahradiť teles-
né otcovstvo a materstvo adoptívnym. Boh im iste už tu na zemi 
vynahradí čin lásky k maličkým.

Riešiť tento problém umelým oplodnením, či v tele matky, 
alebo v skúmavke (in vitro), či pohlavnými bunkami vlastného 
manžela alebo manželky, cudzích známych alebo neznámych 
ľudí, je protiprirodzené, a  preto škodlivé pre  takto splodené 
deti, pre  ich „rodičov“ i  pre spoločnosť. A  preto je nemravné 
a ako také Katolíckou cirkvou odsúdené.

A čo ak jedného z manželov postihne choroba, ktorá môže tr-
vať celý život, alebo ho na dlhší čas pripútať k lôžku, a tým oddeliť 
od  manželského lôžka? Čo vtedy? Povoliť partnerovi cudzolož-
stvo? Nikdy nie. To sa protiví pravej láske. Naopak, vernosť v láske 
k trpiacemu druhovi je dôkazom pravej lásky a tvrdou skúškou 
jej nosnosti. No márne by sme čakali takúto vernosť tam, kde sme 
sami pred manželstvom spolu s partnerom šliapali Božie zákony!

– o –

A nakoniec slovo o smrti. Manželstvo sa končí smrťou jed-
ného z  manželov. Pravá manželská láska sa však nekončí ani 
po smrti. Kto celým srdcom miloval niekoho, nezabudne a ne-
prestane ho milovať ani vtedy, keď bude pod zemou. Môžu pre-
stať tie „vášnivé lásky“ založené na telesných vzťahoch a zmysel-
nej náklonnosti. Pravá manželská láska však neprestáva, lebo 
manželov spája Boh – Láska, či sú to veriaci, alebo neveriaci 
manželia. Pravé manželstvá majú pôvod v nebi a tam vyvrcholí 
aj manželská láska.

Preto spravidla, ak len neostala početná rodina, ktorá potre-
buje náhradu za  zomrelú matku alebo otca, pozostalý manžel 
alebo manželka ostávajú verní manželskej láske a venujú sa plo-
dom tejto lásky.

Tí, ktorí v prvej láske nenašli to, čo hľadali, alebo sa necítia 
dosť silní ostať sami a starať sa o výchovu pozostalých detí, môžu 
po  smrti partnera uzavrieť nové manželstvo, ktoré však vždy 
bude len akousi protézou prvej manželskej lásky.

– o –
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4. Čo zapríčiňuje sklamanie žien a mužov v manželstve?

Myslím, že bude osožné, keď v ďalšom uvedieme príčiny, kto-
ré podľa štatistických prieskumov spôsobujú najčastejšie rozvrat 
manželstva. Budeme sa pridržiavať brožúrky Štefana Vragaša: 
Milujte sa v Kristovi.

a) Čo zapríčiňuje bolestné sklamanie žien v manželstve?

aa) Mnohí muži ešte niekoľko rokov zaostávajú za vývojom, 
keď podceňujú rovnoprávne postavenie ženy. Zaznávajú často 
trojnásobné zaťaženie žien: v domácnosti, v zamestnaní a v služ-
be materstva.

ab) Mnohí muži sa vo svojich rodinách cítia ako patriarchovia 
alebo vyčítajú svojim prácou preťaženým manželkám každú chy-
bičku v domácnosti ako ich vlastnú vinu.

ac) Ďalej je to neúslužnosť a  negalantnosť mužov. Muži sa 
často tvária ako unavení hrdinovia práce, nechávajú svoje man-
želky s  námahou vliecť tašku s  nákupom a  netrpezlivo čakajú 
v pohovke, kým manželka s chvatom pripraví večeru, položí ju 
na stôl a uloží deti na spánok.

ad) Bezohľadnosť a  sebectvo mužov privádza manželky 
na pokraj zúfalstva. Ide o mužov, ktorí všetok svoj voľný čas ve-
nujú iba svojim záľubám, svojmu koníčku. Aj auto si rezervujú 
len pre svoje záujmy.

ae) Manželkám spôsobuje bolesť, ak ich muži porovnáva-
jú s  inými ženami, u  ktorých nachádzajú lepšie vlastnosti ako 
u vlastných žien.

af) Žien sa veľmi dotýka, ak ich muži nepokladajú za rovno-
cenné partnerky a ak prejavujú nezáujem o deti a rodinné zále-
žitosti.

ag) K  rozvodovým procesom doženie ženy bezohľadné fi-
nančné využívanie. Zárobkovo činné manželky musia zo svojho 
platu vydržiavať celú domácnosť, kým manželov zárobok slúži 
iba na jeho kratochvíle a zábavy.

ah) Manželky vidia bezprávie v  tom, keď muži často ne-
úspech pri výchove detí kladú za vinu výlučne im. Manželky sú 
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nešťastné i preto, keď musia ostávať doma samy, ak sa nenájde 
čas byť spolu a vzájomne si pohovoriť.

b) Čo zapríčiňuje sklamanie u mužov?

ba) Keď sa manžel vráti z práce domov, túži po oddychu, po-
rozumení a pochvale. Ak by to nenašiel u svojej manželky, hrozí 
nebezpečenstvo, že to pôjde hľadať inde, najskôr k dajakej mla-
dej priateľke, s ktorou potom bude tráviť svoj voľný čas, nie však 
všednosť a každodennosť manželského života.

bb) Mužov vypudzuje z domu prepiata čistotnosť a neustále 
upratovanie žien v dome.

bc) Muža napĺňa trpkosťou nepretržité hundranie ženy 
na  niektorý mužov zlozvyk (fajčenie) a  úplné neporozumenie 
pre jeho záľuby.

bd) Žena, ktorá behá od rána do večera v nočnom úbore, ne-
umytá a neupravená, nemôže nijako zapôsobiť na muža svojím 
pôvabom.

be) Mnohí muži sa sťažujú na neláskavo a neochotne pred-
kladané jedlo. Iní sa zasa ponosujú, že im manželky pripravujú 
viackrát v týždni to isté prihrievané jedlo.

bf) Dennodenné vášnivé sledovanie televízie okráda manže-
lov o cenné ľudské vzťahy a je prekážkou potrebného rodinného 
rozhovoru.

bg) Mužov napĺňa trpkosťou, ak manželky úmyselne zaťahujú 
deti do rodinných konfliktov, ba deti im slúžia ako jablko sváru 
pri rodinných konfliktoch.

bh) Muži len ťažko znášajú prehnanú ctižiadostivosť svojich 
manželiek, ich parádenie, nedodržiavanie presnosti, chorobnú 
žiarlivosť a nespoľahlivosť.

– o –

5. Lekári o škodlivosti umelého oplodnenia

Skúsenosti z tohto neprirodzeného spôsobu rozmnožovania 
ľudí opisuje článok z EXPRESSU 45/1990 pod názvom Riskantné 
požehnanie. Citujeme z neho:
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„Neplodné páry, ktoré sa chcú stať rodičmi okľukou cez  la-
boratórium, musia svoju lásku podriadiť technike. Fertilizácia 
in vitro, umelé oplodnenie, sa môže ťahať celé mesiace, ak nie 
roky, sprevádzané zdĺhavými, nepríjemnými, ba aj bolestnými 
zákrokmi. Jednako, vyše desať rokov po narodení prvého dieťaťa 
zo skúmavky na jednej anglickej klinike sa stalo mimomaterni-
cové oplodnenie rutinnou záležitosťou. Odhaduje sa, že týmto 
spôsobom prišlo už na svet približne 15-tisíc detí...

Parížsky detský lekár Jean-Pierre Relier varoval pred násled-
kami technológie in vitro, pri  uplatňovaní ktorej má Francúz-
sko popredné miesto. Osemdesiat oficiálnych centier a  veľké 
množstvo súkromných ordinácií tu ,vyprodukovalo‘ doposiaľ 
vyše 4000 detí zo skúmavky. Tým sa na odborníkov z novorode-
neckých oddelení, ktoré sa starajú o choré a predčasne narode-
né dojčatá, zvalila nečakaná záťaž. Inkubátory nestačia prudko 
rastúcemu počtu problematicky životaschopných detí z  mno-
hopočetných pôrodov, ktoré sú dôsledkom umelého oplodne-
nia. Mnohé z týchto nedonosených detí umierajú alebo ostanú 
síce nažive, ale s ťažkými následkami, ktoré sú typické pre všet-
ky predčasne narodené, nedonosené deti: predovšetkým poško-
denia mozgu, pľúcne komplikácie a ťažké poruchy zažívania.

Aj prof. Helmut Hörnchen z detskej kliniky v Aachene hod-
notí túto bezpodmienečnú túžbu po  materstve a  rodičovstve 
a jej vedľajšie následky ako kliatbu modernej reprodukčnej me-
dicíny. Jedno je isté, že mnohopočetné gravidity sa pri mimoma-
ternicovom oplodnení vyskytujú podstatne častejšie.

Aby sa vyhliadky na  úspech pri  umelom oplodnení zvýšili, 
lekári podávajú ženám vysoké dávky hormónov. To spôsobu-
je, že počas každého cyklu dozrie niekoľko vajíčok schopných 
reprodukcie. Keďže nie všetky vajíčka oplodnené mimo tela sa 
zahniezdia v maternici, lekári zavádzajú ženám štyri, päť i viac 
embryí v nádeji, že aspoň jedno z nich sa uchytí. Neradostné ná-
sledky tejto filozofie sa potom prejavujú v pôrodniciach: od roz-
šírenia metódy umelého oplodnenia vzrástol priemerný počet 
trojičiek šesťdesiatnásobne, štvorčiat a pätorčiat sa rodí 30- až 
100-krát viac ako predtým. Mníchovský gynekológ Hermann 
Hepp hodnotí tieto mnohopočetné ťarchavosti, ktoré sú dôsled-
kom hormonálnej stimulácie sterilných žien, ako katastrofu tak 
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pre rodičov, ako aj pre lekárov... Aby zabránili tomuto nadmer-
nému počtu detí, niektorí lekári siahajú k brutálnym metódam: 
nadpočetné zárodky zabíjajú ešte v  matkinom tele injekciou 
chloridu kália do srdca plodu...

Podľa štúdie Medzinárodnej zdravotníckej organizácie 
(WHO) však nielen väčšina detí z mnohopočetných gravidít, ale 
aj ostatné samostatne vynosené deti privedené na svet umelým 
oplodnením mali nízku pôrodnú váhu. Tým sa zvyšuje riziko 
nedostatočného okysličenia, čo môže mať za  následok trvalé 
poškodenie mozgu. Prístrojové dýchanie, na ktoré je novorode-
nec odkázaný často niekoľko týždňov, môže zasa zanechať stopu 
v zjazvení pľúc. 

Táto reprodukčná technika skrýva značné telesné i duševné 
riziká aj pre  samotné ženy. Vysoké dávky hormónov, podáva-
ných pri liečbe, môžu vyvolať nevoľnosť, depresie, poruchy zra-
ku, edémy v  brušnej dutine, nadpriemerne často sa vyskytujú 
mimomaternicové tehotenstvá, cysty, nadpriemerne vysoký je 
aj počet žien so  značne zvýšeným tlakom. Navyše pri  odbere 
zrelých vajíčok z vajcovodu obvyklým spôsobom môžu vzniknúť 
infekcie a krvácanie.

Vo väčšine prípadov – podľa austrálskej štúdie – v 63 percen-
tách mnohopočetných pôrodov a v 41 percente sólových pôro-
dov sa deti zo skúmavky rodia cisárskym rezom.“

– o –
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III. O STVORITEĽSKO-VYKUPITEĽSKOM  
       POVOLANÍ, O SVIATOSTNOM MANŽELSTVE

Všetko to, čo sme doteraz povedali o manželstve ako o priro-
dzenej ustanovizni, hovorili sme len z hľadiska zdravého rozu-
mu, osvieteného starozákonným zjavením. Na manželstvo sme 
sa pozerali ako na účasť na stvoriteľskom Božom pláne, ku kto-
rému Boh pozval ľudí príkazom: Ploďte sa a  množte, naplňte 
zem! Podmaňte si ju...!

Okrem tohto príkazu nás prostredníctvom Ježiša Krista po-
zýva na spoluprácu na vykúpení ľudstva a na pláne spásy slova-
mi: „Budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samá-
rii a až po samý kraj zeme... Choďte do celého sveta a hlásajte 
evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“ (porov. Sk 1, 8; Mk 16, 
15 – 16). A  tak každý pokrstený nesie zodpovednosť za  šírenie 
Kristovho kráľovstva na zemi v tom prostredí, kde sa odohráva 
jeho prirodzený život. Po tom, ako Kristus zadosťučinil za naše 
hriechy, Boh nás prostredníctvom neho všetkých volá spolupra-
covať na obnovení ľudstva. A toto vykupiteľské poslanie usku-
točňujeme v tom stave, do ktorého nás Boh osobitným povola-
ním povolal. Ak nás povolal do manželstva, potom sa k stvoriteľ-
skému povolaniu pridružuje aj povolanie vykupiteľské. V tomto 
prípade je manželstvo nielen prirodzenou zmluvou medzi dvo-
ma slobodnými ľuďmi, ktorí chcú plniť stvoriteľský Boží plán, 
ale z Božieho ustanovenia sa manželstvo stáva viditeľným zna-
kom – sviatosťou, ktorou sa manželom udeľujú milosti potrebné 
na  ich spásu a  na spásu ich detí. Kresťanskí manželia svojou 
manželskou láskou viditeľne zobrazujú lásku Krista Ženícha 
a Cirkvi, jeho nevesty.

Týmto povýšením manželstva na sviatosť sa jeho prirodzené 
stvoriteľské poslanie nestráca ani neruší. Naopak, umocňuje sa 
a  pozdvihuje do  roviny nadprirodzenej. Okrem toho, že man-
želia majú plodiť deti a vychovávať ich, majú im umožniť stať sa 
údmi Kristovho mystického tela, Božími deťmi, dedičmi neba.
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Kresťanskí manželia sú spojení dvojakou láskou: láskou muža 
a ženy, teda prirodzenou manželskou láskou, a láskou nadpriro-
dzenou v Ježišovi Kristovi.

Kresťan úprimne žijúci podľa evanjelia vie, že najvyššou, 
jedine trvalou láskou je láska ku  Kristovi Vykupiteľovi, ktorý 
ho tak miloval, že sa celý za  neho obetoval a  denne sa obetu-
je a dáva v Eucharistii. Vyhlasuje spolu so svätým Pavlom: „Pre 
mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21). Jemu chce slúžiť plnením príka-
zu lásky ku všetkým, aj k nepriateľom. Kristus ho vnútorne po-
vzbudzuje, aby vyplnil aj tú prirodzenú medzeru, ktorú v sebe 
cíti vo forme túžby po niekom, kto je „mäso z jeho mäsa a kosť 
z jeho kostí“. V spojení s touto bytosťou by sa obaja stali „jedným 
telom“, úplným a  plodiacim nové údy mystického tela. Pán ho 
volá na spoluprácu stvoriteľskú a vykupiteľskú. Boh sám prebú-
dza v opačnom pohlaví podobnú túžbu. Ak sa takíto dvaja ľudia 
snažia plniť Božiu vôľu, Boh spôsobuje stretnutie, pri  ktorom 
niekedy nepochopiteľne, z jedného stretnutia cítia, že patria na-
vždy spolu. Ich cesta ku Kristovi sa stáva spoločnou. Cítia, že ich 
láska ku Kristovi sa nielenže neumenšila, ale manželskou láskou 
sa ešte väčšmi upevnila a vzrástla. Od samotného začiatku man-
želstva celkom zvláštnym spôsobom sprítomňujú Krista: „Kde sú 
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi“ (Mt 18, 20). Vzniká malá cirkev, ktorá má ako horčičné se-
mienko plodnou manželskou láskou rásť na slávu a osoh mystic-
kého tela, Cirkvi.

Všetko to, čo sme doteraz povedali o manželstve ako o priro-
dzenej ustanovizni, platí aj o sviatostnom manželstve, ale v mie-
re oveľa väčšej, náročnejšej, plnšej a vznešenejšej. Tým aj účasť 
na odmene, ktorú Boh pripravil tým, čo ho milujú, za splnenie 
stvoriteľsko-vykupiteľského poslania, je väčšia už aj tu na zemi, 
ale najmä v nebi.

– o –

1. Pojem, matéria, forma, vysluhovatelia a účinky       
    sviatostného manželstva

O tom, že Kristus pozdvihol manželstvo do nadprirodzenej 
roviny a  urobil z  neho sviatosť, sa vo  Svätom písme výslovne 
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nehovorí. Ale presvedčivo sa to naznačuje v Liste svätého Pavla 
Efezanom:

 „Ženy, buďte podriadené svojim mužom ako Pánovi, 
lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, 
Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj 
ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kris-
tus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil 
očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cir-
kev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho po-
dobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži 
povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje 
svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal 
v  nenávisti svoje telo, ale živí si ho a  opatruje, ako aj Kris-
tus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca 
i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom 
tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 
Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba 
samého. A manželka nech si ctí muža“ (Ef 5, 22 – 33). 

Kristus a Cirkev! Muž a žena! Tým sú naznačené vzťahy medzi 
kresťanským manželom a manželkou, mužom a ženou!

Muž ako Kristus, žena ako Cirkev. To je východisko správ-
neho chápania kresťanského manželstva, ale aj riešenia všet-
kých jeho problémov! 

Tak ako Kristus je Spasiteľom svojho mystického tela, aj muž 
má byť nástrojom spásy pre ženu. Žena sa má posväcovať v mu-
žovi, spolu s ktorým plodí deti pre Božie kráľovstvo, tak ako Cir-
kev plodí Božie deti v spojení s Kristom. Spojenie muža a ženy 
v manželstve má byť v Kristovi. Ani muž nemôže byť hlavným 
objektom ženinej lásky, ale ani žena lásky muža. Ich jedinou 
láskou je Kristus, do  ktorého boli obaja vštepení krstom. Tým 
sa začlenili aj do  Cirkvi, do  spoločenstva svätých. Milosť po-
sväcujúca oživuje údy mystického tela a  tým aj manželov spá-
ja do dokonalej jednoty v Kristovi. Ide teda o oveľa intímnejšie 
a hlbšie spojenie, ako umožňuje manželom iba telesné spojenie, 
aj keď sa uskutočňuje medzi manželmi, ktorí sa milujú. Jednota 
v Kristovi, spojenie s ním, a  teda aj s manželským partnerom, 
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sa prerušením telesného spojenia neruší. Ruší sa iba hriechom, keď 
stratia Božiu milosť.

Manželská láska je teda v  kresťanskom manželstve umocne-
ná na  nadprirodzenú lásku. Živí ju milosť posväcujúca, z  ktorej 
ako z prameňa vyviera. Láska muža k žene má byť láskou Krista 
k Cirkvi. A tak ako si Kristus pripravil svoju nevestu Cirkev nád-
hernú, bez škvrny, vrásky a iných chýb, aby bola svätá a bez úhony, 
aj muž sa má usilovať tak vyzdobiť svoju ženu. Nedokáže to, ak sa 
najprv sám nebude o  to snažiť v  jednote s  Kristom, ktorého má 
žene reprezentovať.

Z toho vidíme, že kresťanské manželstvo zo  svojej podsta-
ty smeruje k  vzájomnému zdokonaľovaniu sa oboch manželov 
a tým aj k plneniu príkazu evanjelia: „Buďte dokonalí, ako je doko-
nalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).

Kristus miluje Cirkev plodnou láskou. Cirkev mu rodí deti, roz-
množuje údy mystického tela. To má robiť aj žena svojmu mužovi. 
Ich láska má plodiť nielen pozemské deti, ale rozmnožovať Božie 
deti, svätých v  Božom kráľovstve. A  to môžu len svätí manželia. 
Kresťanské manželstvo si nutne vyžaduje svätosť oboch manželov, 
pričom muž je hlavou ženy, jej duchovným vodcom, ako Kristus je 
hlavou Cirkvi.

Žena má byť podriadená mužovi vo všetkom tak ako Cirkev 
Kristovi. Teda v láske, ktorá sa prejavuje službami. A nie je to po-
zícia pre  ženu nedôstojná. Veď ak ju muž tak miluje ako Kristus 
Cirkev, potom jej nerobí ťažkosť podriadiť sa mu a slúžiť mu v láske. 

Muž je povinný milovať ženu ako vlastné telo. Kristus si za-
miloval Cirkev výlučnou a nerozlučnou láskou, preto vo sviatost-
nom manželstve je jedinosť – výlučnosť a nerozlučiteľnosť oveľa 
pevnejšia a bezpečnejšia ako v prirodzenom manželstve.

O jedinosti a nerozlučiteľnosti manželského zväzku sa Kristus 
jednoznačne vyjadril na troch miestach evanjelia:

Bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá 
priepustný list!“ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju 
manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; 
a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží“ (Mt 5, 31 – 32).
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Slová „okrem prípadu smilstva“ označujú nezákonné židov-
ské manželstvá, čiže „smiIné manželstvá“. V  našich časoch by 
sme hovorili o neplatnom manželstve, ako je napríklad pre ve-
riacich iba civilné manželstvo. Pohlavný styk v takomto prípade 
je smilstvom, pretože obidvaja sú v takomto neplatnom manžel-
stve fakticky slobodnými ľuďmi. Takéto manželstvá sa majú zru-
šiť, majú sa rozísť alebo sa majú, ak je to možné, uzákoniť, urobiť 
platnými. V „smilnom manželstve“ je prepustenie ženy mužom 
a  opačne nielen dovolené, ale aj správne, lebo partneri nie sú 
vlastne manželia, ale iba konkubíni.

Ešte jasnejšie sa vyjadruje nerozlučiteľnosť manželstva 
v Markovom evanjeliu:

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž 
prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Moj-
žiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a pre-
pustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal 
toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako 
muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta 
sa k  svojej manželke a  budú dvaja v  jednom tele. A  tak už 
nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek 
nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im 
povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, 
dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho 
muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Mk 10, 2 – 12).
A napokon svätý Lukáš:

„Každý, kto prepúšťa svoju manželku a  berie si inú, cu-
dzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží“ 
(Lk 16, 18).
Ak totiž zväzok muža a ženy predstavuje mystické spojenie 

Krista a  jeho nevesty Cirkvi, nemôže sa muž alebo žena spájať 
s viacerými ženami alebo mužmi, lebo jediný Kristus je spojený 
s  jedinou Cirkvou. A tak ako je Kristus nerozlučiteľne spojený 
s Cirkvou, svojím mystickým telom, aj manželský zväzok muža 
a ženy je nerozlučiteľný. 

Kresťanskí manželia budú teda všetky svoje problémy rie-
šiť zo stanoviska: Kristus a Cirkev, muž a žena.



50

Muž sa vždy bude pýtať, či tak miluje ženu a tak sa voči nej 
správa ako Kristus k  Cirkvi. Žena bude v  mužovi vidieť vždy 
Krista a tak mu slúžiť, ako Cirkev slúži Kristovi.

Ak chcú kresťanskí manželia správne riešiť svoje manželské 
problémy, nemôžu používať žiadne iné hľadisko, ani zorný uhol, 
ani iné kritériá.

Začíname už chápať, že takéto manželstvo si vyžaduje sku-
točne živú vieru v  Krista, v  evanjelium, v  Cirkev a  intenzívne 
spojenie s Kristom cez sviatosti, najmä Eucharistiu?!

A práve takáto láska muža a ženy si vyžaduje zvláštnu Bo-
žiu pomoc, špeciálnu milosť, ktorú Kristus dáva manželom 
vo sviatosti manželstva. K takejto láske by nestačili tie sviatosti, 
ktoré sme doteraz spolu preberali. Kresťanská manželská láska 
sa môže pestovať len tam, kde sa naplno využíva sviatosť man-
želstva, ktorú Kristus práve na to ustanovil.

– o –

Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej man-
želke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja 
hovorím o Kristovi a Cirkvi (Ef 5, 31 – 32).

Zväzok medzi Kristom a  Cirkvou je nadprirodzený a  môže 
byť adekvátne naznačený len nadprirodzeným, sviatostným 
manželstvom.

Pretože manželstvo je sviatosť, má aj svoju látku (matériu) 
a formu, ako sme si to povedali vo všeobecnej náuke o sviatos-
tiach, v ôsmom zväzku edície Cesta k Pravde.

Musíme si však uvedomiť, že manželstvo je zmluva, ktorej 
podstatu určuje niečo iné, ako je to napríklad pri krste, ktorého 
podstatou je poliatie vodou a slovná formula krstu.

Podstatou manželskej lásky, ktorou vzniká manželstvo, je 
zákonite prejavený súhlas medzi stránkami právne spôsobilými. 
Tento manželský súhlas je úkon vôle, ktorým si obe stránky 
odovzdávajú a  prijímajú doživotné a  výlučné právo na  telo 
a skutky, ktorými sa môže splodiť potomstvo.
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Podľa všeobecného učenia teológov podstatnou látkou svia-
tosti manželstva je vzájomné odovzdávanie tohto práva na telo 
a jeho podstatnou sviatostnou formou je vzájomné prijatie toh-
to práva. Súhlas musí byť prejavený vnímateľným spôsobom, 
slovami, posunkami alebo písomne, lebo len tak vzniká platná 
manželská zmluva. Podstatné vlastnosti sviatostného manžel-
stva sú tie isté ako v prirodzenom manželstve, a to jednota a ne-
rozlučiteľnosť.

Kristus svoje sviatosti zveril Cirkvi. Ju ustanovil za správkyňu 
svojich tajomstiev, čiže sviatostí. Preto pri jednotlivých sviatos-
tiach má Cirkev presne vymedziť to, čo on neurobil, ale čo po-
nechal na ňu, teda ona má aj stanoviť podmienky platného, resp. 
dovoleného prijímania sviatostí.

Tak aj pri  sviatosti manželstva Cirkev stanovila podmienky 
platného a dovoleného prijatia tejto sviatosti. Stanovila aj pre-
kážky, ktoré robia uzavretie manželstva neplatným.

Manželstvo je zmluva, a preto vysluhovateľom sviatosti nie 
je kňaz, ale snúbenci, ktorí túto zmluvu uzatvárajú. Kňaz je 
z  príkazu Cirkvi svedkom, ktorý dozerá, aby bolo manželstvo 
uzavreté podľa cirkevných predpisov.

Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možný styk s kňazom, 
ktorý má povolenie sobášiť, môžu si tento obojstranný súhlas vy-
sloviť snúbenci aj pred dvoma dospelými svedkami.

Kňaz, ktorý asistuje pri  uzatváraní manželstva, nie je len 
svedkom zachovania cirkevných predpisov. V mene Cirkvi ude-
ľuje manželom aj požehnanie, ako si to povieme neskôr pri vy-
svetľovaní sobášneho obradu.

– o –

Platné manželstvo nazývame schváleným, ak je uzavreté 
pred kňazom alebo dvoma svedkami, ak nie je možná prítom-
nosť kňaza. Aby bolo aj dokonaným manželstvom, musí sa 
po  jeho uzavretí medzi manželmi uskutočniť úplný pohlavný 
styk. Prvým pohlavným stykom po sobáši sa stáva manželstvom 
schváleným a dokonaným.
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Schválené a dokonané manželstvo kresťana nemôže rozviesť 
nijaká ľudská moc, teda ani pápež, ani koncil. Rozviaže sa iba 
smrťou. Pre toto telesné a duševné spojenie, ktoré je najintím-
nejším vyjadrením manželskej lásky, manželstvo najdokonalejšie 
predstavuje spojenie Krista s Cirkvou, ktoré nikdy neprestane.

Platné, len schválené manželstvo medzi pokrstenými alebo 
medzi pokrsteným a nepokrsteným môže rozlúčiť rímsky pápež 
zo spravodlivej príčiny, na žiadosť jednej stránky.

Manželstvo uzavreté medzi dvoma nepokrstenými osoba-
mi sa rozlučuje na základe pavlovskej výsady v prospech viery 
tej stránky, ktorá prijala krst. Rozlučuje sa samotným skutkom 
uzavretia nového manželstva pokrstenou stránkou, ak nepokrs-
tená stránka odstúpila od manželstva.

„Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat ne-
veriacu ženu a  ona chce s  ním bývať, nech ju neprepúšťa. 
A  ak má niektorá žena neveriaceho muža a  on chce s  ňou 
bývať, nech muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvä-
cuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by 
boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté. No ak neveriaci chce 
odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra 
otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji. Vari vieš, 
žena, či zachrániš muža? Alebo vieš, muž, či zachrániš ženu?“ 
(1 Kor 7, 12 – 16).

Na tomto mieste Pavol z Božieho poverenia vyhlasuje, že ne-
pokrstená stránka, ak nechce žiť s veriacou stránkou, môže sa 
rozviesť, lebo ináč by trpela viera, čo nemožno pripustiť, lebo 
viera je vyššie dobro ako manželstvo. Samozrejme, predpokladá 
sa, že manželstvo obidvaja uzavreli ako nepokrstení a v priebehu 
manželstva sa jeden z nich stal veriacim a túži po kresťanskom 
manželstve, o ktoré druhý záujem nemá, a preto s ním ani ne-
chce v kresťanskom manželstve žiť.

– o –

Sviatosť manželstva rozmnožuje v  manželoch posväcujúcu 
milosť a udeľuje im pomáhajúce milosti potrebné pre manžel-
ský a rodinný život. To sú riadne účinky sviatosti manželstva. 
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Ak chcú pokrstení, ktorí uzatvárajú manželstvo, s  úžitkom 
prijať túto sviatosť, musia byť v stave milosti posväcujúcej. Ak 
pred uzavretím manželstva upadli do ťažkého hriechu, pomôže 
im sviatosť pokánia alebo dokonalá ľútosť, ak nie je možné prijať 
sviatosť pokánia. Ak iba jedna stránka je veriaca, nesmie nútiť 
druhú stránku, hoci aj pokrstenú, ale neveriacu, aby pristúpila 
k sviatosti pokánia.

Ak by snúbenci prijali sviatosť manželstva v stave smrteľného 
hriechu, prijímajú ju platne, ale ťažko hrešia, lebo prijímajú svia-
tosť živých, a  to sa má robiť v stave milosti. Pokým zotrvávajú 
v stave smrteľného hriechu, blokujú pôsobenie sviatostnej mi-
losti, plynúcej zo sviatosti manželstva, čo pri dlhšom odkladaní 
pokánia môže mať ťažké následky na manželstvo a na manželskú 
lásku.

Ak dnes mnohí manželia stonú, že nie je možné žiť v kresťan-
skom manželstve podľa evanjelia, nech sa spytujú, či žijú v stave 
milosti posväcujúcej, či užívajú sviatosť pokánia a Eucharistiu, či 
sa modlia a či takto umožňujú sviatosti manželstva, aby účinne 
pôsobila a pomáhala im prekonávať všetky prekážky na spoloč-
nej ceste za Kristom.

– o –

2. O prekážkach sviatosti manželstva

Niektorí ľudia už od prírody nemôžu uzavrieť manželstvo ani 
sviatostné, ani civilné, napríklad deti, pohlavne nespôsobilí ľu-
dia, debili aj v dospelosti... O rodinu má starosť aj štát, aj Cirkev, 
a preto obe ustanovizne majú právo stavať vo svojej kompetencii 
podmienky, za ktorých sa manželstvo môže uzavrieť.

Štát sa stará o hmotný blahobyt svojich občanov a o hmotné 
zabezpečenie rodín. Preto môže rozhodovať vo  veciach rýdzo 
občianskych následkov manželstva. Cirkev je správkyňa sviatos-
tí, učiteľka a vysvetľovateľka Božieho zákona. Preto môže rozho-
dovať o spôsobe vysluhovania sviatosti manželstva a o podmien-
kach jeho uzavretia.

V našom štáte sú tie prekážky manželstva, ktoré stanovil štát, 
prekážkami aj podľa cirkevného práva. Ale cirkevných prekážok, 
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ktoré sa vzťahujú na pokrstených, je viac. Za bývalého režimu sa 
štát úplne dištancoval od  Cirkvi, a  preto manželstvo, ktoré by 
bolo uzavreté len v kostole, nepovažoval za platné. Preto bolo 
potrebné uzatvoriť manželstvo na  dvakrát, na  civilnom úrade 
a v kostole. Trvalo sa na tom, aby bolo prvé civilné manželstvo, 
dokonca pod hrozbou spáchania trestného činu, pretože ak by 
niekto uzavrel najprv manželstvo v kostole, bol by vnímaný ako 
niekto, kto opovrhuje štátnou autoritou. Dnes na základe doho-
dy štátu a Cirkvi štát považuje za platný obrad vykonaný kňazom 
v  chráme, ale treba pri  ňom podpísať dve zápisnice, cirkevnú 
a  štátnu. Veriaci môžu prijať sviatosť manželstva platne iba 
pred katolíckym duchovným, alebo ak nie je možný kontakt 
s ním, tak pred dvoma svedkami.

Nové cirkevné právo z roku 1983 uvádza dvanásť rozlučujú-
cich (zneplatňujúcich) manželských prekážok:

1. Nedostatočný vek.
2. Neschopnosť telesného pohlavného spojenia.
3. Jestvujúci manželský zväzok (hoci aj nedokonaný).
4. Rozdielne náboženstvo.
5. Posvätný rád.
6. Verejný večný rehoľný sľub čistoty.
7. Únos.
8. Zločin.
9. Pokrvenstvo.
10. Švagrovstvo.
11. Verejná mravopočestnosť.
12. Zákonné príbuzenstvo.
(cf. Duchovný pastier 1987, č. 9, s. 403)

Niektoré z  uvedených rozlučujúcich prekážok vyplývajú 
priamo z prirodzeného zákona, iné z Božieho ustanovenia, iné 
z ustanovenia Cirkvi. Tie prekážky, ktoré stanovila Cirkev, re-
spektíve štát, za určitých podmienok pripúšťajú výnimku, tak-
zvaný dišpenz od prekážky, ktorý spravidla dáva zákonodarca, 
respektíve ten, komu zákonodarca právomoc udelil.

Ak by snúbenci pred manželstvom, počas prípravy naň, zistili 
niektorú z týchto prekážok, majú ísť za miestnym farárom a ne-
chať sa poučiť. Ak sa zistí prekážka a je možný od nej dišpenz, 
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treba oň požiadať. Ak majú snúbenci pochybnosti, treba to uro-
biť čím prv, lebo ak ide o prekážku, ktorá sa nedá dišpenzovať, 
musia sa snúbenci rozísť. A to je iste ľahšie urobiť na začiatku 
známosti ako po zasnúbení.

– o –

3. O miešaných manželstvách a manželstvách s ateistami

Na záver tejto časti o  manželských prekážkach sa vrátime 
k tým, ktoré sa dnes stále častejšie objavujú spolu so šíriacim sa 
ateizmom a náboženskou ľahostajnosťou.

Povedali sme si, že pokrstený veriaci kresťan nemôže uza-
vrieť iné ako sviatostné manželstvo, ktoré je uskutočňovaním 
stvoriteľsko-vykupiteľského povolania. Týmto povolaním sú 
kresťanskí manželia volaní nielen plodiť deti a vychovávať z nich 
dobrých ľudí, ako je to v čisto stvoriteľskom povolaní, ale aj do-
sahovať kresťanskú dokonalosť, svätosť, a tak šíriť na zemi Božie 
kráľovstvo. Ak si toto dobre uvedomíme, pochopíme, prečo Cir-
kev zakazuje svojim deťom sobášiť sa s inovercami, ateistami, 
prípadne s nekresťanmi. V takýchto manželstvách je takmer 
nemožné dosahovať tento nadprirodzený cieľ, a to nielen ka-
tolíkovi, ale aj jeho deťom, ktoré je vo svedomí povinný vycho-
vávať po katolícky. Tu nutne vznikajú konflikty s nekatolíckou 
stránkou, ktorá oprávnene protestuje proti niektorým činom ka-
tolíka, najmä ak sa pred svedkom nezaviazala, že nebude brániť 
katolíkovi vo vyznávaní viery a v katolíckej výchove detí.

Ono sa to ľahko sľubuje, keď je človek zaľúbený, ale ťažko plní 
najmä po rokoch alebo vtedy, ak katolík svojím životom nedo-
kázal získať nekatolíckeho partnera na  svoju stranu. Pri  mie-
šaných manželstvách uznáva Katolícka cirkev za  platný len 
taký sobáš, ktorý bol uzavretý pred katolíckym duchovným 
a dvoma svedkami. Nekatolícky duchovný môže byť prítomný 
pri obrade, ale nesmie vykonávať sobášny obrad. Po dokončení 
katolíckeho obradu môže povedať manželom niekoľko slov a po-
modliť sa za nich.

Čo robiť, keď zistíme, že patríme k sebe, hoci nás delí sve-
tonázor?



56

Nepodceňujme tento faktor, neobchádzajme ho, lebo nám 
môže zničiť celé manželstvo i život, a to nielen nám, ale aj de-
ťom, a nielen život pozemský, ale aj večný.

Rozhovormi, čítaním a pohovormi so vzdelanejšími ľuďmi sa 
snažme upraviť si vzájomne svoj svetonázor, aby sme do manžel-
stva išli s jednotným názorom na riešenie zásadných otázok. Po-
znávajme vieru a presvedčenie toho druhého. Rozum, osvietený 
vierou, nám iste pomôže objaviť, kde je pravda. Podľa spoznanej 
pravdy však treba žiť, lebo viera, najmä kresťanská, je vec ma-
ximálne praktická. Teoretické poznanie partnerovho presvedče-
nia nám môže pomôcť chápať a rešpektovať jeho život, ale to je 
málo.

Podstatné v manželskej láske, ktorá má byť priateľstvom, je 
to isté chcieť i nechcieť!

Spoločne žiť, to značí spolupracovať na dosahovaní spo-
ločného cieľa spoločnými prostriedkami. Týmto cieľom je 
pre kresťana katolíka spása jeho duše i duše bratov, blízkych 
i vzdialených, teda apoštolská láska, ktorá čerpá silu zo sviatos-
tí, z Božieho slova a vonkajšiu pomoc z duchovného vedenia. Je 
toto všetko možné, ak druhý partner má iný cieľ, iné prostried-
ky a iných poradcov pre spoločný život v manželstve?

Uverme, že to nie je možné a že katolík v takomto manželstve 
vždy utrpí škodu na svojej viere, ak ju celkom nestratí vplyvom 
partnera, ktorý je buď ateista, alebo k náboženstvu ľahostajný. 
Druhý prípad sa vyskytuje častejšie. V lepšom prípade bude ka-
tolíka brzdiť ne ceste kresťanského života, robiť ho nespokoj-
ným, zatrpknutým a znechuteným, a tým aj nešťastným. A toto 
zaiste žiaden z nich nechce.

Čo teda robiť? Rozísť sa hneď? Skončiť známosť, len čo zistí-
me túto prekážku?

Kde nájsť dnes takého partnera, ktorý tak zmýšľa, ako tu ho-
voríme o manželstve? Veď väčšina mladých je dnes k nábožen-
stvu ľahostajná, ak nie nepriateľská!

Je to pravda. Ale aj to je pravda, že takí, ktorí sú k viere ľa-
hostajní a  nemienia sa napraviť, hlbšie poznávať náboženstvo 
a podľa spoznanej pravdy aj žiť, takí nech si hľadajú seberovných. 
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A  je ich dosť. Pre  nich jedinou dočasnou možnou formou je 
manželstvo civilné.

Ak úprimne veríme a  stretneme sa s  ateistom, nepokrste-
ným alebo inovercom, ku ktorému cítime zvláštnu náklonnosť 
a  on ju cíti k  nám, budeme sa od  začiatku usilovať vydať sve-
dectvo o  svojej viere svojím čistým, pracovitým a  krásnym ži-
votom, prežívaným v radosti. Ak je partner rozumný, bude nás 
obdivovať, lebo bude vidieť výrazný rozdiel v  našom správaní 
a v  správaní druhých. A  to je prvý krôčik k riešeniu. Ukážme 
teda najprv svoje náboženstvo krásnym a dôsledným životom 
podľa neho. Tým prebudíme v  partnerovi záujem o  poznanie 
našej viery. Potom mu ju priblížime rozhovormi o náboženských 
témach, vhodnými knižkami, aby náboženstvo aj teoreticky 
poznal. Môže nám v  tom pomôcť aj edícia, ktorú sme doteraz 
spolu preberali pod názvom Cesta k Pravde. Neopovrhujme svo-
jím partnerom, snažme sa poznať aj jeho presvedčenie, majme 
k nemu úctu a snažme sa mu ukázať, že všetko to dobré a prav-
divé, čo je v jeho názore, aj ateistickom, že to všetko je v evanje-
liu. Kresťanská náuka je však krajšia, náročnejšia a pre ľudstvo 
prospešnejšia, lebo rieši aj také problémy, na ktoré iný svetoná-
zor nevie dať odpoveď (napríklad problém rovnosti ľudí, prob-
lém utrpenia, nespravodlivosti a biedy vo svete, problém smrti 
a pod). Kresťanstvo ich nielen rieši, ale poskytuje aj účinné pro-
striedky na posilnenie vôle – sviatosti, ktoré sa v plnom rozsahu 
vyskytujú iba v Katolíckej cirkvi.

Inoverec alebo ateista, ak bude rozumný, úprimne hľadajú-
ci pravdu, ak nebude lenivý a pohodlný, ak nás má naozaj rád, 
postupne bude poznávať našu vieru, bude ho priťahovať náš 
príkladný kresťanský život a správanie podľa kresťanských zá-
sad, a napokon zatúži žiť takýto život spolu s nami.

Až v  našej známosti dospejeme k  tomuto stavu, potom aj 
jemu sa otvára nielen cesta do Cirkvi, ale dáme „zelenú“ aj na-
šej láske, ktorú môžeme spečatiť spoločne sviatostným manžel-
stvom. Jeho uzavretím sa však úloha na  posväcovaní partnera 
nekončí. V manželstve sú obaja povinní snažiť sa o stále zdoko-
naľovanie pod vedením skúseného duchovného vodcu, s ktorým 
si budú riešiť vznikajúce problémy a pochybnosti.
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Toto považujeme za jedine rozumné riešenie lásky dvoch ino-
vercov alebo veriaceho a ateistu.

A nehovorme, že sa to nedá. Dá sa to, ako sme sa o tom mohli 
presvedčiť, aj keď išlo o veriaceho mladíka a ateistku, alebo o ve-
riace dievča a ateistu, resp. inoverca.

Netvrdíme, že je to ľahké, ale je to krásne. A tak ozajstné zdo-
konaľovanie sa oboch, čo je cieľom kresťanského manželstva, za-
čína sa vlastne už pred manželstvom. Táto tvrdá práca je pomalá, 
zdĺhavá, a ak má byť dôkladná a úprimná, trvá aspoň rok. Nene-
chajme sa oklamať partnerom, ktorý niekedy iba predstiera 
záujem o  našu vieru a  čaká, že sa do  neho tak zaľúbime, že 
nebudeme schopní ho nechať. Nedajme sa klamať a žiadajme 
od  partnera skutky. Neuspokojujme sa so  slovami. Disciplína 
v telesných prejavoch lásky musí byť v  takomto prípade maxi-
málna a  je výborným prostriedkom na odskúšanie partnerovej 
lásky. Ak by sme ju nedodržiavali, rozpútaním zmyselnej lásky 
by sme sťažili jeho úprimné obrátenie. Ak vidíme, že ani pri na-
šom dobrom príklade, ani po mnohých modlitbách a obetách, 
ktoré prinášame Pánovi za obrátenie, náš partner neprestáva byť 
ľahostajný a nemá záujem obrátiť sa, treba ho nechať, rozísť sa 
s ním, kým nie je neskoro! Boh našu vieru a dôveru v neho určite 
odplatí a v pravý čas nám pošle do cesty človeka, s ktorým bu-
deme môcť realizovať stvoriteľsko-vykupiteľské poslanie. Skúse-
nosť aj v tomto prípade potvrdzuje toto tvrdenie.

Ak nám Boh dal stvoriteľsko-vykupiteľské povolanie, musí 
nám naplánovať aj partnera, aby sme ho mohli splniť. Od  nás 
žiada dôsledné plnenie jeho vôle. Ostatné nám pridá podľa slov: 
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a  jeho spravodlivosť 
a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33).

– o –

Z povedaného vyplýva, aký postup má zachovať veria-
ci katolík, ak sa stretne s  ľahostajným kresťanom a  zaľúbi 
sa do  neho. V  partnerovi treba zobudiť uspatú vieru. Láska tu 
môže pôsobiť ako „katalyzátor“. Veď ak niekoho milujeme, sna-
žíme sa mu pripodobniť. V takomto prípade treba odstraňovať 
partnerovu nevedomosť, pomáhať mu premáhať lenivosť, viesť 
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ho k  pristupovaniu k  sviatostiam, a  tak sa vážne pripravovať 
na manželstvo. Aj tu značne pomôže maximálna zdržanlivosť 
v telesnom zbližovaní. Kvôli partnerovi, ktorý je na nižšej úrov-
ni, nikdy neustúpime z pozície, ktorú sme v duchovnom živote 
dosiahli. Naopak, snažme sa na ňu priviesť aj jeho, ktorý je často 
nie z vlastnej viny zanedbaným a neprebudeným kresťanom. Ak 
nebude mať záujem o  hlbší kresťanský život, treba ho nechať, 
lebo sa na nás trpko uplatnia Ježišove slová: „Veď čo osoží člo-
veku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 
26). Kresťan leňoch bude aj človekom leňochom, aj manželom 
leňochom. Strpčí nám celý náš život, ohrozí našu spásu i spásu 
našich detí.

– o –

Na záver ešte jednu poznámku o uzatváraní miešaných man-
želstiev alebo manželstva s nekatolíkom. Na začiatku sme pove-
dali, že platne sa uzatvára iba to manželstvo, ktoré bolo uzavreté 
pred katolíckym duchovným podľa cirkevných predpisov. To je 
takzvaná kánonická forma uzatvárania manželstva. Vo  výni-
močných prípadoch môže miestny ordinár udeliť dišpenz od tej-
to kánonickej formy, ak ho o to katolícka stránka, uzatvárajúca 
manželstvo, požiada prostredníctvom miestneho farára.

– o –

4. Obrad uzatvárania sviatosti manželstva

Po Druhom vatikánskom koncile je v obnovenej liturgii ten-
dencia všetky sviatosti vysluhovať a prijímať počas svätej omše, 
veď z  nej ako z  prameňa vyvierajú všetky sviatostné milosti. 
Kristovo vykupiteľské dielo sa každou Eucharistiou sprítomňuje 
nekrvavým spôsobom, a tak po zjednotení s Kristom vo svätom 
prijímaní berieme na seba znova a znova úlohu spolupracovať 
na vykúpení ľudstva.

Preto najprirodzenejším a najvhodnejším miestom na vyslu-
hovanie sviatosti manželstva je priebeh svätej omše. Veď aj man-
želia sa rozhodli celý život obetovať jeden druhému, obetovať sa 
v službe navzájom i deťom a bratom na väčšiu Božiu slávu.
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Ak je to teda možné, snúbenci včas poprosia kňaza, ktorý ich 
má sobášiť (aspoň mesiac pred svadbou), aby ich bezprostredne 
pripravil na prijatie sviatosti a aby sa sobášne obrady konali po-
čas svätej omše.

Ak sa svätá omša slúži so súhlasom biskupa v sobotu s nedeľ-
nými textami, potom táto omša platí pre všetkých tých, ktorí sa 
na svadbe zúčastňujú, ako nedeľná svätá omša a spĺňa sa ňou aj 
príkaz o účasti na nedeľnej svätej omši.

Ak to nie je možné, tak sa sobášny obrad vykonáva v rámci 
bohoslužby slova.

V ďalšom si vysvetlíme tento obrad.

– o –

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA BEZ OMŠE

Príchod do kostola

Pred oltárom treba pripraviť miesto pre  tých, čo prijímajú 
sviatosť manželstva, a pre svedkov tak, aby mohli kľačať i sedieť. 
Muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy.

V určenom čase kňaz v superpelícii a štóle, alebo aj v pluviáli 
bielej farby, ide s miništrantmi ku vchodu do kostola a postaví sa 
tak, aby ho mohli počuť aj tí, čo sú v kostole. Tam privíta tých, 
čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, i svadobníkov a vyjadrí im 
radosť nad ich sobášom. Môže použiť tento príhovor:

M. a M., prišli ste do Božieho chrámu, aby ste tu pred kňa-
zom a svedkami prijali sviatosť manželstva. Je to veľká uda-
losť vo  vašom živote. Preto prichádzate v  sprievode svojich 
príbuzných a  priateľov. A  tešíte sa, že budete pred Bohom 
svoji. Aj Cirkev sa teší s vami. Veď ste jej deťmi a vaším man-
želským zväzkom pribudne do jej spoločenstva nová rodina. 
Cirkev bude prosiť svojho nebeského Ženícha, aby vaše man-
želstvo jej bolo naozaj na radosť, vám na spásu a Bohu na česť 
a slávu. Všetkých vás srdečne vítam.
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Podľa okolností možno privítanie pri vchode do kostola vy-
nechať. V tom prípade kňaz ide zo sakristie hneď k oltáru. Kňaz 
sa prežehná a pozdraví ľud ako na začiatku omše. Potom nasle-
duje niektorá kolekta zo sobášnej omše alebo uvedený príhovor. 
Hneď potom je bohoslužba slova.

Ak sa koná sprievod k oltáru, najprv idú miništranti, za nimi 
kňaz, potom tí, čo prijímajú sviatosť manželstva, sprevádzaní 
podľa miestnych zvykov svedkami a  príbuznými. Medzitým sa 
spieva PIESEŇ VSTUPU (z JKS č. 507 alebo iná schválená) alebo 
VSTUPNÁ ANTIFÓNA (zo sobášnych omšových formulárov).

Keď kňaz príde k oltáru, vykoná príslušnú poklonu a potom 
od stolca po prežehnaní pozdraví ľud ako pri omši a nasleduje 
KOLEKTA (z niektorého omšového formulára).

Pane, vyslyš naše pokorné prosby
za týchto tvojich služobníkov M a M.,
ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy;
naplň ich milosťou 
a upevni vzájomnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Bohoslužba slova

Prvé čítanie 
Nadovšetko však majte lásku a buďte vďační Bohu.

Čítanie z listu svätého Pavla apoštola Kolosanom   3, 12 – 17

Bratia! Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si city 
milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, miernosti a trpezlivosti! 
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by sa niekto mal čo 
ponosovať na iného. Ako vám Pán odpustil, tak aj vy! Nado-
všetko však majte lásku, ktorá je spojivom dokonalosti. A po-
koj Kristov nech vládne vo vašich srdciach, veď na to ste povo-
laní v jednom tele, a buďte za to vďační.

Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva. Múdro sa na-
vzájom poučujte a  napomínajte. Vďačným srdcom spievaj-
te Bohu žalmy, chválospevy a  duchovné piesne. A  čokoľvek 
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robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v  mene Ježiša 
Krista a jeho prostredníctvom vzdávajte vďaky Bohu Otcu.

Počuli sme slovo Pánovo.

Responzóriový žalm  32, 12 a 18; 20 a 21; 22 
Resp. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.

12. Blažený národ, ktorému Pánom je Boh, 
 blažený ľud, ktorý si on vyvolil za svoje dedičstvo.

18. Hľa, Pánovo oko bdie nad tými, čo sa ho boja, 
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo úfajú.

20. Naša duša očakáva Pána, 
on je náš pomocník a ochranca.

21.  V ňom sa naše srdce raduje, 
a v jeho sväté meno máme dôveru.

22. Milosrdenstvo tvoje, Pane, nech je nad nami, 
 ako dúfame v teba.

Alelujový verš 1 Jn 4, 16
R Aleluja. – Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. 
– R Aleluja.

Evanjelium 
Nie sú dvaja, ale jedno telo.

† Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 10, 6 – 9

V tom čase povedal Ježiš: „Na počiatku sveta Boh stvoril 
ľudí ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku 
a priľne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. 
Tak teda už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Preto, čo Boh spo-
jil, človek nech nerozlučuje!“

Počuli sme slovo Pánovo.

Po prečítaní evanjelia kňaz v  homílii na  posvätné texty má vysvet-
liť tajomstvo kresťanského manželstva, dôstojnosť manželskej lásky, 
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sviatostnú milosť a  povinnosť manželov. Pritom nech má na  zreteli 
okolnosti a životné podmienky tých, čo prijímajú sviatosť manželstva.

Sobášny obrad

Otázky

Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, 
a pýta sa ich:

Kňaz:  M a  M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manžel-
stvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu 
pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou svia-
tostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom 
a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné 
a úprimné?

Obaja:  Áno.

Kňaz:  M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzá-
jomnej úcte po celý život?

Obaja:  Áno.

Ďalšiu otázku možno vynechať, ak ide o starších.

Kňaz:  Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom 
a  Cirkvou. Ste ochotní s  láskou prijať deti ako dar 
Boží a  vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia 
a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Obaja:  Áno.

Manželský súhlas

Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas:

Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, po-
dajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite 
svoj manželský súhlas.

Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža:
Kňaz:  M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?
Muž:  Beriem.
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Kňaz:  Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej 
budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy ne-
opustíte (neopustíš) ani v  šťastí, ani v  nešťastí, ani 
v zdraví, ani v chorobe, že ju budete (budeš) milovať 
a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž:  Sľubujem.

Potom sa kňaz pýta ženy:

Kňaz:  M., beriete si (berieš si) M. za svojho manžela?
Žena:  Beriem.
Kňaz:  Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že 

mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy 
neopustíte (neopustíš) ani v šťastí, ani v nešťastí, ani 
v zdraví, ani v chorobe, že ho budete (budeš) milovať 
a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena:  Sľubujem.

Potvrdenie kňazom

Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zvä-
zok. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v  mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli svia-
tostné manželstvo, a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Du-
cha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.

Prísaha novomanželov
Kňaz:  Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si 

navzájom sľúbili.

Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man-
želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man-
želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 



65

Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom 
ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz vyzve novomanželov, aby mu predložili prstene na posvätenie. 
Miništrant drží tácňu, na ktorú novomanželia položia prstene.

Kňaz:  Teraz vám požehnám snubné prstene.  
Požehnaj, Pane, tieto prstene.  
Žehnáme † ich v tvojom mene, aby tí, čo ich 
budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť,  
plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji 
a žili vo vzájomnej láske až do smrti.  
Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou. Manžel nastokne prsteň man-
želke na prst, pričom hovorí:

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne manželka nastokne manželovi na  prst jeho prsteň, pričom 
hovorí:

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého.

Krstná matka novomanželky môže, kde je to zvykom, zahaliť novo-
manželku závojom.

Spoločná modlitba a požehnanie novomanželov

Spoločná modlitba

Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto 
novomanželov i za všetkých tu prítomných a za celú Cirkev.

1. Aby títo novomanželia boli v  živote šťastní a  spoloč-
ným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.

R  Pane, vyslyš nás.
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2. Aby pamätali na  lásku a  starostlivosť svojich rodičov 
a  stali sa aj sami dobrými a  kresťanskými rodičmi, 
prosme Pána. R

3. Aby v  našej farnosti a  v celej Cirkvi boli vždy doko-
nalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána. R

4. Aby sa pokoj a  bratská láska šírili v  našich obciach, 
v štátoch a po celej zemi, prosme Pána. R

Modlitba požehnania nad novomanželmi

Kňaz: Svätý Otče, tvorca celého sveta, 
ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz 
a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním.
Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku,
ktorá sa dnes sviatostným manželstvom
spája so svojím mužom, aby si ju štedro požehnal. 
Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu aj na jej manžela,
aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou
a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi.
V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú,
v námahách nech majú útechu, že si s nimi
a že im chceš pomôcť,
v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich
a chceš im ich zmierniť.
Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi
a vo svete nech svedčia o tebe.
A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi 
drahými  v nebeskom kráľovstve.
Skrze Krista, nášho Pána.

Záver obradu

Celý obrad sa uzavrie Modlitbou Pána a  požehnaním, buď jednodu-
chým, alebo slávnostným.

Kňaz:  A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi s modlitbou, 
ktorú nás naučil náš Spasiteľ.

Všetci:  Otče náš, ktorý si na nebesiach...
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Kňaz:  Pán s vami.

Všetci:  I s duchom tvojím.

Kňaz:  Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn † i Duch 
Svätý. 

Všetci: Amen.

Kňaz:  Iďte v mene Božom.

Všetci:  Bohu vďaka.

Ak nemožno slúžiť omšu a pri obradoch treba podať sväté prijímanie, 
po modlitbe požehnania nad novomanželmi treba sa pomodliť Modlit-
bu Pána ako úvod k svätému prijímaniu. Po svätom prijímaní je vhod-
né zachovať buď posvätné ticho alebo zaspievať či recitovať žalm (na-
príklad 33), prípadne pieseň chvály alebo eucharistickú pieseň z JKS. 
Potom sa kňaz modlí postkomúniu zo sobášnej omše (ak prijímajú iba 
novomanželia) alebo modlitbu: Pane Ježišu, ty si nám v obdivuhodnej 
sviatosti. Celý obrad sa ukončí záverečným požehnaním.

– o –
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DOSLOV

Kresťanské manželstvo ako svedectvo

Ak sa manželia neuzavrú len sami pre seba, ak nemienia pat-
riť výlučne len sebe samým, ich manželstvo sa stáva svedectvom 
pre iných. Keď si ľudia rozprávajú: „Pozrite, ako sa tamtí alebo 
oní manželia milujú, ako bratsky a láskavo sa voči nám správajú“, 
vtedy spoznáva okolitý svet, bez toho, že si to dotyční manželia 
uvedomujú, niečo z onoho reálneho spojenia Krista s Cirkvou, 
na ktorom má konkrétny manželský pár účasť. Manželia, ktorí 
sa pevne zomknú a  zachovajú si jednotu a  nerozlučiteľnosť aj 
napriek všetkým životným krízam a  úderom, mnohým svojim 
známym, spolupracovníkom a susedom predstavia Cirkev v ta-
kom svetle, ktoré môže na nich účinne zapôsobiť, prípadne ich 
aj presvedčiť. Cirkev sa tak mnohým stane bližšou. Potom aj títo 
ľudia budú schopnejší správnejšie chápať radosť a nádej, staros-
ti a ťažkosti a podľa príkladu statočných katolíckych manželov 
budú vedieť zvládnuť každú životnú situáciu. Ak teda manželia 
žijú usporiadaným manželským životom, vydávajú v najplnšom 
zmysle slova svedectvo svetu o Cirkvi.

Žijeme práve v  dobe, keď sa kresťanské zásady ako norma 
pre budovanie vzťahov medzi mužom a ženou stále viac a viac 
strácajú zo zreteľa. Princípy ľudského konania, koreniace vo vie-
re, sa čím ďalej tým menej rešpektujú. Za takejto situácie sú to 
práve manželia, žijúci z Krista a pre Krista, čo upozorňujú ľudí 
na živého Boha a pomáhajú ho poznávať. Preto je len samozrej-
mé, že dnešná doba naliehavo potrebuje manželstvá, ktoré sa 
snažia o dôsledný manželský život (porov. Vragaš, Štefan: Milujte 
sa v Kristovi).

A na záver si vypočujme výzvu, ktorou sa Druhý vatikánsky 
koncil vo  vieroučnej konštitúcii o  Cirkvi Svetlo národov (čl. 41) 
obracia na kresťanských manželov:

„Kresťanskí manželia a  rodičia majú ísť svojou vlastnou 
cestou, zachovať si vernosť v  láske, celý život sa vzájom-
ne podporovať, udržať si stav milosti a  v kresťanskej náuke 
a  v evanjeliových čnostiach vychovávať potomstvo, ktoré 
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láskyplne prijali od Boha. Takýmto spôsobom slúžia všetkým 
ako príklad neúnavnej a šľachetnej lásky, budujú bratské spo-
ločenstvo a sú svedkami a spolupracovníkmi plodnosti matky 
Cirkvi a dôkazom účasti na tej láske, ktorou si Kristus zamilo-
val svoju Nevestu a sám sa za ňu obetoval.“

– o –

OAMDG et BMV!
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ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

BOVET, Theodoré: Všedný deň a zázrak v rodine

COURTOIS, G.: Rady rodičom

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu

DUBOIS, Jean: Áno, Pane

DUBOIS, Jean: Koncil vatikánsky druhý  
(1. a 2. časť: komentáre k dekrétom o laickom apoštoláte, 
o obnove rehoľného života a o kňazskej službe)

DUBOIS, Jean: Slová pre rodinu

DUBOIS, Jean: Verím a vyznávam

DÚBRAVEC, Štefan: Vierouka

FERRIÉRE, André: Telo a srdce

JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio  
(apoštolská konštitúcia o úlohách kresťanskej rodiny 
v súčasnom svete)

JÁN PAVOL II.: Mulieris dignitatem  
(O vznešenosti a poslaní ženy)

MONTANA, Viktória: Nebojte sa života

PAULÍNY, Andrej: Krst nášho dieťaťa

PAVOL VI.: Encyklika o ľudskom živote

PAVOL VI.: Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky

PIUS XII.: Encyklika o kresťanskej výchove mládeže

PIUS XII.: Encyklika o manželstve

POTAWSKA, Wanda: Ohrozená mladosť

ROZINAJOVÁ, Helena: Pedagogika pre rodičov

ROZINAJOVÁ, Helena: XX a XY  
(O láske, sexe, manželstve a rodičovstve)
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SPESZ, Alexander: Katolícka mravouka

SPESZ, Alexander: Manželstvo, veľké tajomstvo

SPESZ, Alexander: Sviatosti

ŠIPR, Květoslav: Přirozené plánování rodičovství

U Novákovcov

VRAGAŠ, Štefan: Milujte sa v Kristovi
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