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Príprava na manželstvo 
 

Kedy je dobré uvažova ť o oddialení sobáša?  
Oddialenie sobáša sa považuje za dosť drastickú možnosť, preto mnohí o nej 

radšej ani neuvažujú. Jestvujú však situácie, kedy oddialenie manželstva môže byť 
tou najlepšou a najrozumnejšou možnosťou aké sú k dispozícii. Uvádzam tu niekoľko 
dôvodov, kedy by oddialenie manželstva mohlo pripadať do úvahy. 

� Keď jeden z vás je vo svojom jadre nešťastným človekom - a od toho druhého 
očakáva, že iba on ho môže urobiť šťastným.  

� Ak niektorý z vás príliš veľa pije alebo býva často opitý. 

� Ak sú pre teba priatelia a rodina, práca alebo záľuby vyššou prioritou, ako tvoj 
partner. 

� Ak niektorý z vás užíva drogy 

� Ak sa niektorý z vás cíti byť do manželstva nútený. 

� Ak niektorý z vás má vážne duševné ťažkosti a odmieta pomoc. 

� Ak niektorý z vás má vážne pochybnosti o vašom manželstve, avšak predsa do 
neho ide, lebo ste si to sľúbili. 

� Ak sa niektorý z vás snaží ujsť zo svojho domova, kde sa necíti dobre alebo z 
ťažkej životnej situácie. 

� Ak sa niektorý z vás chce zosobášiť kvôli peniazom alebo finančnej istote. 

� Ak niektorý z vás týmto vaším terajším vzťahom chce kompenzovať svoj 
predchádzajúci vzťah. 

� Ak sa niektorý z vás chce zosobášiť preto, aby tým niekomu čosi dokázal. 

� Ak niektorý z vás má pochybnosti ohľadom toho, či ten druhý je pre neho 
vhodným partnerom, avšak je neochotný začať vzťah s niekym novým. 

� Ak niektorý z vás je presvedčený, že už nikdy nebude mať šancu k manželstvu, 
ak premrhá túto príležitosť. 

� Ak niektorý z vás vnútorne cíti, že v tom druhom dostal čosi menej než po čom 
túžil. 

� Ak sa niektorý z vás sobáši preto, aby si tým, že by oddialil sobáš alebo zrušil 
zasnúbenie, neznepriatelil toho druhého alebo rodinu. 

� Jednoducho ak niektorý z vás je presvedčený, že jeden z vás alebo obaja nie ste 
ešte hotoví k vstupu do manželstva. 

� Ak niektorý z vás odmieta zmenu a zaujíma postoj: WYSIWYG (What you see is 
what you get1). 

                                            
1 Fráza z počítačovej terminológie. Keď prišiel na trh systém windows umožňoval na 

obrazovke vidieť presne to, čo človek dostal, keď si svoje dielo vytlačil. Fráza znamená doslova: “Čo 
vidíš je to čo máš” (nič iné alebo nič lepšie nemôžeš očakávať). 



Neber si niekoho preto, lebo ho chceš zachrániť (alebo mu pomôcť). Ak jeden 
druhého milujete, potom sa snažte hľadať pomoc v svojom probléme ešte pred 
vstupom do manželstva. Vyhľadaj poradňu, psychológa, alebo začni s terapiou. Keď 
ju dokončíš, až potom začnite plánovať svoju svadbu.  

Ak si tehotná, a chcete sa zosobášiť preto, lebo čakáte dieťa, pouvažuj, či by 
nebolo dobré odložiť sobáš až do času, kedy vaše dieťa bude mať niekoľko 
mesiacov. Najlepší dar, ktorý môžete svoju dieťaťu dať, sú rodičia, ktorí opravdivo 
jeden druhého milujú a ktorí sa rozhodnú zosobášiť sa nie preto, lebo čakajú dieťa, 
ale preto, lebo túžia byť navždy jeden s druhým. 

Ak ste do dnešného dňa neboli schopní jeden s druhým dobre komunikovať - 
ak teraz odmietate jeden druhému vážne načúvať a čestne a úprimne hovoriť - 
potom postupom času sa komunikácia nestane ľahšou. Ba práve naopak, stane sa 
ešte ťažšou. Možno by bolo dobré vyhľadať odborníkov na komunikáciu a osvojiť si 
základné pravidlá pre praktizovanie komunikácie medzi ľuďmi. 

Rozhodujete sa urobiť jeden z najdôležitejších krokov vo vašom živote - 
možno vôbec najdôležitejší. Rozhodujete sa urobiť celoživotný záväzok inému 
človeku - človeku, ktorý bude s tebou počas celého tvojho života až po smrť. 

A tak jedným dôvodom pre sobáš by malo byť to, že si našiel pre seba toho 
najúžasnejšieho človeka na svete. Ste hlboko do seba zaľúbení a neviete si 
predstaviť život jeden bez druhého. Našli ste človeka, s ktorým sa môžete navzájom 
zdieľať telesne, duševne a duchovne. Zdieľate spoločne taký názor na život, ktorý 
vás vedie bližšie jedného k druhému a spoločne k Bohu. V živote nemôže byť nič 
lepšieho než toto. Choď teda za tým! 

 


