
Štvrté stretnutie:  
SVIATOSŤ MANŽELSTVA 

(Písmo: 1Jn 4, 7-2 a Ef 5, 21-33) 
 

(POZNÁMKA: Začni modlitbou) 

Modlitba 
Modli sa za otvorenosť voči plánom, ktoré má Boh s nami. Spomeň akékoľvek 

prekážky, ktoré by sa mohli nachádzať v tebe alebo v snúbencoch, ktoré by vám 
mohli brániť v totálnej otvorenosti a dôvere voči Bohu, napríklad - strach 
z budúcnosti, strach zo vzdania sa kontroly nad svojím životom, to že nemám žiaden 
osobný vzťah k Bohu, že Bohu nedôverujem skutočne a pod.  

I. Aby sme sa vnútorne a taktiež myšlienkami pripra vili na toto stretnutie, 
nebolo by zlé sa na moment zastavi ť a pouvažova ť nad svojím vz ťahom 
k Cirkvi a nad tým, čo očakávame od toho, že sa zosobášime v Cirkvi. 

A. Tu je jedno krátke cvičenie, ktoré by vám mohlo pomôcť vyjasniť si svoje 
myšlienky. 

B. Ako obyčajne ani teraz sa nemusíš podeliť o svoje myšlienky s nikým iba so 
svojím partnerom (partnerkou), a tak buď prosím vo svojich odpovediach 
úprimný(á).  

[POZNÁMKA: Rozdaj každému účastníkovi kópiu cvičenia 4.1. Daj im 15 
minút na jeho vypracovanie.] 

Cvičenie 4.1 

A. Prišli ste za cirkvou, aby bola svedkyňou vášho sľubu, ktorý si dáte jeden 
druhému. Prečo ste sa vlastne rozhodli uzavrieť svoje manželstvo pred tvárou 
Cirkvi? (Označ všetko, čo sa vzťahuje na teba). 

_ V našej rodine je zvykom sobášiť sa v kostole. 

_ Mám hlbokú vieru v Boha. 

_ Budova kostola je nádherným miestom na vykonanie sobáša. 

_ Moja matka/otec chce, aby som sa zosobášil v kostole. 

_ Matka/otec môjho partnera (partnerky) si želá, aby sme sa sobášili v kostole. 

_ Cirkev bola kompromisom (najlepším riešením) pre oboch z nás.  

_ Vyrastal som v Cirkvi.  

_ Mám silný pocit toho, že k tejto Cirkvi patrím. 

_ Môj partner (partnerka) si želal(a) svadbu v kostole. 

_ Urobiť permanentný záväzok jeden pre druhého pred Bohom sa zdá byť 
najlepším riešením. 

_ Iné_____________________________________________________________ 

 

(Aké iné dôvody by tu ešte mohli byť?) 



B. Keď sa jedná o permanentný celoživotný záväzok milovať druhého človeka, ja 
som typ človeka, ktorý má sklon povedať (napíš ÁNO alebo NIE k príslušným 
odpovediam). 

ÁNO NIE  

_ _ Urobiť toto je mňa naozaj ľahkou vecou. 

_ _ Spôsobuje mi to strach. 

_ _ Pokúsim sa o tom, ale keď to nebude fungovať, chcem z toho odísť. 

_ _ Chcem naozaj, aby Boh požehnal tomuto zväzku.  

_ _ Vkladám všetku svoju dôveru do Pána Boha, že nám pomôže. 

_ _ Dúfam, že nikdy sa nebudem musieť veľmi snažiť pracovať na tomto 
vzťahu. 

_ _ Ak sa vzťahy medzi nami zhoršia, som ochotní vyhľadať poradenstvo. 

_ _ Dúfam, že v láske budeme stále rásť a som odhodlaný urobiť 
maximum, aby sa toto stalo. 

_ _ Ak budú jestvovať nejaké programy, ktoré by mohli napomôcť 
manželom v raste v láske, som ochotný sa pre ne otvoriť. 

_ _ Toto zaviazanie sa žiť jeden pre druhého platí teraz, ak sa ja ako 
osoba v budúcnosti zmením, potom sa môže zmeniť aj tento môj 
záväzok. 

_ _ Nie som si istý, či je možné niekoho milovať celý život. 

_ _ Som ochotný zmeniť svoje priority takým spôsobom, aby naše 
manželstvo naozaj fungovalo. 

_ _ Iné_____________________________________________________ 

 

 Aké iné veci by si chcel povedať na adresu permanentného záväzku jeden 
druhému?) 

 

C. Čo dúfaš, že dostanete od cirkevného spoločenstva? (Označ všetko, s čím 
súhlasíš). 

_ Pravdu povediac nič. 

_ Chceme iba použiť kostol pre svoj sobáš a kňaza, aby nám pri tom asistoval. 

_ Patríme do tohto spoločenstva. 

_ Pouvažujeme, či sa nezaradíme do tohto spoločenstva (myslí sa tu na 
spoločenstvo kostola, kde budeme mať sobáš). 

_ Žijeme v inom meste, a toto spoločenstvo predstavuje naše vlastné 
spoločenstvo, kde žijeme. 

_ Cirkevné spoločenstvo mi hovorí o Božej láske ku mne a ku nám. 

_ Sviatosť manželstva je súkromným záväzkom. Cirkevné spoločenstvo nemá 
s tým nič do činenia. 



_ Iné___________________________________________________________ 

 

 (Aké iné očakávania máš voči tomuto spoločenstvu viery, ktoré si si vybral pre 
svoju svadbu?) 

 [Podeľte sa so svojím parterom/partnerkou o svoje odpovede. Buďte si istí, že 
rozumiete jasne, čo ten druhý hovorí. Ak ten druhý nemá ten istý názor na isté 
veci ako ty, skúmaj prečo.] 



[POZNÁMKA: Daj 10 minút na vypracovanie tohto cvičenia.] 

Zhrnutie 
I. Keď sa snúbenecký pár rozhodne prís ť necha ť sa zosobáši ť v kostole, 

v ich rozhodnutí je zahrnuté presved čenie, že Boh je pre nich a pre ich život 
dôležitý.  

A.  Chcú, aby Boh ich manželstvo požehnal. 

B. Želajú si, aby boli zosobášení v prítomnosti Božej a aby Boh sám bol svedkom 
ich manželského súhlasu. 

C.  Želajú si, aby Boh bol prítomný ich vzájomnom vzťahu. A to nielen v ich 
sobášny deň, ale počas celého ich spoločného manželského života, vždy.  

II. Pre niektoré páry však hlavným dôvodom ich svad by v kostole nie je 
Boh, ale skorej to, že chcú ma ť krásnu parádnu slávnos ť, v peknom priestore 
kostola, s peknou hudbou a pod. Celá ich predsvadob ná energia je zameraná 
na krásnu svadbu, peknú hostinu, fotografie, a svad obnú cestu, plnú zážitkov. 

A.  Skutočnosť, že ste sa rozhodli dať sa zosobášiť v kostole je výsledkom vašej 
náboženskej výchovy a prostredia, z ktorého buď jeden alebo obaja 
pochádzate. Je tiež dôkazom toho, že svojmu manželstvu chcete dať ten 
najlepší možný začiatok. 

B.  Skutočnosť, že ste ochotný zúčastňovať sa na predmanželskej príprave, je 
dôkazom vašej ochoty byť otvoreným jeden voči druhému a voči Bohu. Že ste 
doslova ochotný dovoliť tomu druhému a tiež Bohu, aby vstúpil do vášho vnútra 
a pomáhal formovať váš rozum a vaše srdce. 

C. Toto všetko sú pozitívne a nádherné znaky toho, že svoje rozhodnutie jedného 
pre druhého beriete vážne a že dôverujete Bohu, že on vám bude pri snahe o 
dodržiavanie svojho vzájomného manželského záväzku pomáhať.  

D. Či už sme si toho vedomí alebo nie, ale pravdou je, že ak sme otvorení na 
celoživotnú oddanú lásku jedného voči druhému, potom sme automaticky 
otvorení aj na lásku Božiu.  

E. Vypočujme si, čo nám hovorí na túto tému Písmo v 1 Jn 4, 7-12: 

[Poznámka: Čítaj tieto verše priamo z Biblie.] 

“Milovaní,  milujme  sa  navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha 
a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa 
prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali 
život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna 
ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní 
milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v 
nás a jeho láska v nás je dokonalá.” 

1. Boh nás až tak veľmi miloval, že nám poslal svojho Syna, aby nám ukázal 
žiť vo vzájomnej láske a aby nás naučil byť v svojej láske milosrdnými.  

2.  Keď Ježiš prišiel, predstavil a zjavil nám svojho Otca ako úplnú lásku.  

3.  Iba málo ľudí zakusuje Božiu lásku priamo v mystických videniach, 
vnútorných hlasoch a iných podobných formách zážitkov. Spôsob, ako 
väčšina ľudí zakusuje Božiu lásku, súcit, odpustenie a chápanie bude 
láska, ktorou sa milujeme navzájom, zvlášť láska v manželstve a v rodine.  



4. Keď žijeme jeden voči druhému v láske, vtedy nielenže zachovávame Boží 
príkaz vzájomnej lásky, ale zároveň aj spôsobujeme, že cez nás sa stáva 
živou tuná, na našej zemi láska Božia.  

5.  Pôvodcom každej lásky je vždy Boh. Z neho vychádza a prechádza cez 
nás k tomu druhému. V kresťanskom manželstve manželia majú túto 
bázneplnú a prekrásnu zodpovednosť: odovzdávať si navzájom Božiu 
lásku.  

III. Zažívanie Boha. 

A. Nakoľko Boh je podstatou lásky a On nachádza sa v samom centre toho, čím 
my ako manželský pár sme (našej manželskej identity), potom je nevyhnutné, 
aby sme sa snažili pochopiť a chápať to, ako ten druhý pozná a zakusuje 
(zažíva Boha) vo svojom živote. 

B. Je tiež dôležité vedieť, čo môžeme jeden od druhého očakávať v nastávajúcich 
rokoch, totiž ako každý jeden z nás plánuje rásť v láske a poznávaní Boha.  

C.  Cvičenie 4.2. nám pomôže sústrediť sa otázky týkajúce sa tejto témy. 

[POZNÁMKA: Rozdaj cvičenie 4.2. - každému účastníkovi jednu kópiu. Ak je 
to nevyhnutné, pred tým, než sa pustia do jeho vypracovania, prejdi spoločne 
s nimi inštrukcie, aby si si bol istý, že rozumia, čo od nich chceš. Daj im 15 
minút aj na vypracovanie cvičenia a aj na vzájomné podelenie sa o odpovede.] 



Cvičenie 4.2. 

A. Keď rozmýšľaš o Bohu, aké obrazy ti prichádzajú na myseľ? (Označ krížikom 
odpovede, ktoré pre teba sedia) 

_ Múdry starý pán. 

_ Ako niekto, kto dáva pozor a zaznamenáva si dobré i zlé skutky ľudí. 

_ Desať prikázaní. 

_ Bytie, ktoré je úplnou láskou. 

_ Ten, ktorý ma inšpiruje k láske. 

_ Ten, ktorý vo mne vyvoláva strach. 

_ Prísny sudca. 

_ Niekto ako matka. 

_ Niekto ako otec. 

_ Stvoriteľ všetkého. 

_ Ja v Boha neverím. 

_ Nikdy som o Bohu naozajstne a opravdivo nerozmýšľal. 

_ Chcel by som sa o Bohu dozvedieť niečo viac. 

_ Iné__________________________________________________ 

 

(Ako inak, akými inými slovami či spôsobmi by si popísal Boha, alebo svoj 
vzťah k nemu). 

B. Nasledujúce výrazy sú slovami, ktorými niektorí ľudia popisujú Ježiša. Ako by si 
ty popísal Ježiša? (Označ to, čo sa vzťahuje na teba.) 

_ Niekto kto je láskavý _ Niekto kto je veľkodušný 

_ Niekto kto je súcitný _ Uzdravovateľ 

_ Náš Spasiteľ _ Ukrižovaný 

_ Vykupiteľ _ Niekto veľmi náročný 

_ Môj osobný Spasiteľ. _ Priateľ 

_ Brat _ Niekto, kto je príčinou mnohých 
problémov 

_ Mesiáš _ Prorok 

_ Pre neznáma osobnosť  _ Niekto, kto pre mňa veľa 
neznamená 

_ Niekto, kto ma vyzýva a inšpiruje _ Učiteľ 
 

_ Mám s Ježišom osobný vzťah. 

_ Necítim k Ježišovi nič blízkeho. 

_ Neviem veľa o Ježišovi a o jeho učení. 



_ Chcel by som vedieť o Ježišovi viac. 

_ Neverím v Ježiša. 

_ Iné_______________________________________________ 

(Akým iným slovom alebo spôsobom by si popísal svoj vzťah k Ježišovi?) 

C. Nasleduje zoznam náboženských postojov a praktík. Prechádzaj pomaly cez 
tento zoznam a označ krížikom tie, ktoré sa na teba vzťahujú. Označ 
hviezdičkou * tie, ktoré sú pre teba veľmi dôležité. 

_ Verím, že je veľmi dôležité, aby sme chodili do kostola každú nedeľu.   

_ Chcem, aby sa Boh sa stal centrom nášho domova a našej lásky. 

_ Myslím si, že je dôležité mať v našom byte aj vonkajšie znaky našej viery 
(napr. kríž alebo iné náboženské symboly). Najdôležitejším náboženským 
symbolom pre mňa je____________________________________________ 
Chcel by som, aby tento symbol bol v našom byte. ____ Áno   ____ Nie 

_ Myslím si, že je dôležité sa každý deň modliť. 

_ Plánujem sa modliť každý deň. 

_ Chcel by som, aby sme sa spoločne modlievali. 
Ako často?____________________________________________________ 

_ Myslím si, že keď tvrdíme, že milujeme Boha, potom sme tiež povinní 
zachovávať aj jeho prikázania. 

_ Verím síce v Boha, ale nemyslím si, že je dôležité konať náboženské úkony 
alebo obrady. 

_ Ja v Boha neverím a ani nemienim praktizovať zvyklosti žiadneho 
náboženstva. 

_ Mám na Boha zlosť. 

_ Mám rád náboženské čítanie (napr. kresťanské knihy, časopisy, noviny a 
pod.) 

_ Chcel by som, aby si pokračoval(a) v praktizovaní svojej viery aj keď sa 
staneme manželmi (hoci ja sám neverím).  

_ Neskôr by som si želal(a), aby sme sa stali členmi tej istej viery. 

_ Verím, že všetky veci sú pre nás darom od Boha. 

_ Verím, že Boh pozná a miluje každého jedného z nás hlbokou a úprimnou 
láskou. 

_ Som presvedčený, že poznanie a chápanie sv. Písma je dôležité. 

_ Nachádzam stopy Božej prítomnosti všade. 

_ Verím, že Boh nám pomohol, že sme sa navzájom našli. 

_ Verím, že Boh našu lásku požehnáva. 

_ Ako dieťa som sa učil náboženstvo. 

_ Chcem, aby sa naše deti učili náboženstvo. 



_ Verím, že krst je dôležitý. 

_ Chcem, aby naše deti boli pokrstené. 
V akom náboženstve? __________________________________________ 

_ Verím, že po smrti jestvuje život. 

_ Dúfam, že budem z Bohom v nebi naveky. 

_ Neverím vo večný život. 

_ Som presvedčený, že je dôležité mať priateľom, s ktorými sa môžeme deliť o 
tú istú vieru. 

_ Myslím, že keby sme dôsledne žili svoju vieru, pravdepodobne by sme nie 
vždy boli zajedno s tými, ktorí sa angažujú v našej spoločnosti.  

_ Myslím si, že je dôležité vyhýbať sa veciam, ktoré by mohli iných alebo aj 
mňa samého zraňovať. 

_ Verím, že každý jeden z nás je volaný k tomu, aby odpustil tým, ktorí ho 
urazili a zranili. 

_ Snažím sa odpustiť každému, kto ma zranil. 

_ Verím, že Boh nám pomôže prekonať všetky pokušenia, ktoré by mohli zničiť 
naše manželstvo. 

_ Myslím, že sme si schopní navzájom jeden druhému sprítomňovať Božiu 
lásku.  

_ Som presvedčený, že jeden druhému môžeme pomáhať na ceste do neba.  

_ Myslím, že je dôležité zapájať sa do aktivít Cirkvi aj mimo nedieľ. 

_ Budem učiť naše deti modliť sa a budem sa modlievať spoločne s nimi.  

_ Budem rešpektovať tvoje náboženské presvedčenie a budem ťa 
povzbudzovať, aby si svoju vieru zachovával(a).  

_ Budem ti pomáhať, aby si si každý deň mohol (mohla) nájsť čas na modlitbu. 

_ Som ochotný pokračovať v našich rozhovoroch o našom náboženskom 
presvedčení.  

_ Som ochotný rešpektovať všetky rozdiely, ktoré by sme aj v budúcnosti mohli 
mať v našich náboženských presvedčeniach. 

_ Budem sa vyhýbať akémukoľvek pocitu náboženskej nadradenosti nad tebou. 

[Podeľte sa navzájom o svoje odpovede. Neponáhľajte sa, prechádzajte cez 
ne pokojne - načúvajte si jeden druhému srdcom. Ak to pokladáte za vhodné, začnite 
svoje zdieľanie krátkou modlitbou, v ktorej ho pozvete, aby bol s vami v tejto chvíli, 
počas ktorej diskutujete o týchto veľmi dôležitých otázkach svojho spoločného 
života.] 



[POZNÁMKA: Daj snúbencom na toto cvičenie 15 minút. Potom ich pozvi 
znova na počúvanie tvojej prezentácie.] 

Zhrnutie 
A. Mne mnohé manželské páry je ich vzťah k Bohu premocným zväzkom, ktorý ich 

navzájom udržuje v jednote dokonca aj vo chvíľach, kedy do ich života 
prichádzajú ťažkosti alebo keď prežívajú veľkú bolesť a utrpenie. 

B. Pravdou je dokonca až to, že pre manželský pár, ktorý má hlbokú vieru, môže 
byť utrpenie prostriedkom k ešte užšiemu primknutiu sa k Bohu a navzájom k 
sebe. 

C. Sú však aj také manželské páry, pre ktoré sú náboženstvo a viera nepríjemnou 
témou. Diskutujú o nich iba zriedkakedy alebo vôbec. 

1.  Ako dôsledok tieto manželské páry často zakusujú v tejto oblasti samotu a 
nepochopenie. 

2.  Jeden z nich možno praktizuje svoje vieru, zatiaľ čo ten druhý sa vyhýba 
akémukoľvek zaangažovaniu sa v tejto viere svojho manželského partnera 
(partnerky). Jeden z nich bude potom automaticky tlačený k tomu, aby sa 
stal duchovnou hlavou domácnosti, zodpovedným za duchovné potreby 
celej rodiny. Toto potom môže viesť k nepríjemným mrzutostiam. 

3.  Pre niektorých ľudí je praktizovanie náboženstva takou ožehavou témou, 
že radšej sa rozhodnú úplne odmietnuť diskusiu a rozhovory o nej. Boja sa 
naraziť so svojou lodičkou na skalu.  

a. Toto vedie niekedy k náboženskej ľahostajnosti na stranách oboch 
manželský partnerov. 

b. Nepraktizujú žiadne náboženstvo, nemodlia sa nikdy alebo zriedka, 
nečítajú Bibliu, a žijú iba pre momentálny pôžitok. Lenže toto je to isté, 
ako keby ste si strčili svoju hlavu do piesku.  

c. Skôr či neskôr každý jeden človek bude musieť stáť pred problémami 
života a smrti. 

4. To ako hľadíme na Boha a ako ho zažívame, bude silne vplývať na všetky 
naše rozhodnutia ohľadom ťažkostí a výziev, ktoré nám život ponúka.  

5. Musíme často hovoriť o našom vzťahu k Bohu k Cirkvi a snažiť sa o 
nastolenie jednoty tak veľmi, ako je to len možné - t.j. musíme sa snažiť 
pochopiť rozdiely, ktoré sú medzi nami a klásť dôraz na veci, ktoré máme 
podobné. 

6. Modlitba by mala byť pre nás nástrojom, cez ktorý sa budeme otvárať pre 
Božiu milosť, ktorý potrebujeme n to, aby sme mohli rásť vo viere a vo 
vzájomnej jednote. 

IV. Manželská zmluva  

A. V liste sv. Pavla Efezanom sa nachádza ďalší popis manželstva. Je to text, 
ktorý sa u niektorých manželských párov stretol s negatívnou reakciou, najmä 
vzhľadom k zneužívaniam vo vzťahoch, ktoré sa nachádzajú medzi ľuďmi, a 
ktoré sa dostávajú čím ďalej tým viac na svetlo a na pretras v súčasnej 
otvorenej spoločnosti. Napriek tomu však tieto slová zo sv. Písma nám predsa 



len ponúkajú pohľad na manželstvo z kresťanskej perspektívy, ktorý má aj dnes 
svoju hodnotu. 

B.  [POZNÁMKA: Čítaj Ef 5, 21-33. Čítaj priamo z Biblie] 

“Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy 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 Kristus miluje Cirkev a 
seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám 
pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, 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 Kristus 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.” 

C. Sv. Pavol nám hovorí, že krstom sa každý jeden z nás stáva členom Kristovho 
tela.  

1. Ako členovia tohoto tela sme povolaní, aby sme sa vzájomne jeden 
druhému podriaďovali - nie že by sme sa mali zriekať svojej vlastnej 
jedinečnosti alebo strácať svoju osobnosť, ale v tom, že by sme mali jeden 
druhého rešpektovať, tešiť sa jeden z druhého a navzájom sa ctiť. Sme 
pozvaní vstúpiť do hlbokého zväzku dôvery - dôvery voči Bohu a dôvery 
jedného voči druhému. Keď sa oddáme tomuto druhu dôvery, nikto z nás 
nebude stáť nad tým druhým. Táto dôvera v sebe obsahuje takú rovnosť 
medzi mužom a ženou, po ktorej svet túži a ktorú hľadá.  

2. Kresťanské manželstvo nás pozýva, aby sme vstúpili do tajomstva 
Kristovej lásky - lásky tak bohatej a tak oddanej, že bol za nás schopný 
zomrieť.  

3. Hoci žiadneho z nás dvoch nebude nikto nikdy žiadať, aby pre toho 
druhého zomrel, budeme musieť často zomrieť sebe samým, svojej zvôli, 
svojmu sebectvu aby sme tak postavili na prvé miesto dobro toho druhého 
a dobro nášho vzťahu.  

4. Nehovoríme o vydaní seba samého tomu druhému, ani o kapitulácii pred 
ním. Čo tu máme na mysli je jednoducho totálne darovanie sa seba 
samého tomu druhému.  

5. Najbohatším a najsilnejším symbolom Božej lásky voči nám je kríž. Kríž je 
mocným symbolom aj manželskej lásky. My budeme jeden pre druhého 
tým najväčším požehnaním ale zároveň aj tým najväčším krížom.  

D. Sv. Pavol nám vo svojom liste hovorí, že svedectvo manželského páru o svojej 
láske jedného voči druhému v kresťanskom manželstve bude znakom Kristovej 
lásky voči Cirkvi.  

1. Ježišovu lásku a jeho jednotu s každým jedným z nás nie sme schopní 
vidieť skutočne, svojimi očami.  

2.  Môžeme ale vidieť vzájomnú lásku muža a ženy. Môžeme ju zažívať, 
môžeme byť jej súčasťou, môžeme sa z nej tešiť, a spočívať v teple lásky, 
ktorá silnie zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac a z roka na rok.  



3. Nejedná sa tu o nerealistickú lásku dvoch neskutočných, dokonalých ľudí, 
ktorí sa nikdy nepohádali a ktorí nemajú nikdy nijaké nedorozumenie. Ide 
tu o lásku skutočných, nedokonalých ľudí, ktorí sú ochotní chápať 
nedostatky jeden druhého a snažiť sa zmenu seba samých, aby sa tak 
snažili stať sa ohľaduplnými voči tomu druhému a rásť v dokonalosti 
v očiach Božích.  

4. Proces každodenného žitia v kresťanskom manželstve obsahuje v sebe 
ďaleko viac vecí než len obyčajné plnenie množstva povinností. Zahŕňa 
v sebe ujať sa osoby ktorú milujem a urobiť ju časťou svojej vlastnej 
identity.  

a. Znamená to, že môj manželský partner bude mojou prvou prioritou, 
ponad všetky ostatné, včetne členov mojej vlastnej rodiny. 

b. Pred tým, než urobím akékoľvek rozhodnutie, zoberiem do úvahy tvoje 
pocity, tvoje hodnoty a tvoje myšlienky. 

c. Na praktickej úrovni bude sem patriť množstvo obyčajných vecí: od 
typu kávy, ktorú budeme kupovať cez to, či prijmem alebo neprijmem 
zamestnanie, ktoré by odomňa vyžadovalo, aby som odchádzal na 
týždňovky, až po tom, kde budeme mať našu nasledujúcu rodinnú 
slávnosť.  

5. Svojím krstom sme povolaní, aby sme sa stali reprezentantmi Božej láske 
všemožnými spôsobmi. Prostredníctvom svojej manželskej lásky budeme 
prinášať Božiu lásku nielen jeden druhému; ale celému spoločenstvu viery, 
ktorého sme členmi, ako aj tým, z ktorými žijeme a pracujeme.  

E. Takto vyzerá zmluva kresťanského manželstva. Je to zasvätenie, ktoré vykoná 
kresťanský pár. Ide o zasvätenie sa jedného druhému a spoločne kresťanskej 
komunite, že budú jeden druhého milovať naveky, a že budú pracovať na 
svojom vzájomnom vzťahu počas celého svojho života “v šťastí i v nešťastí”, a 
že budú tak reprezentovať svoje spoločenstvo viery svedectvom svojej 
manželskej lásky.  

1. Je to ale zároveň aj zasvätenie vykonané zo strany kresťanského 
spoločenstva: že totiž bude milovať a podporovať manželský pár počas ich 
života vo všetkom, v čom bude tento manželský pár potrebovať pomoc, “v 
šťastí i v nešťastí”.  

2. Aj kresťanské spoločenstvo aj manželský pár teda dávajú svoje “áno” pri 
manželskom sľube.  

3. Manželský pár sľubuje, že bude modelom lásky Ježišovej pre celú 
komunitu. Komunita sľubuje, že bude modelom lásky Ježišovej pre 
manželský pár. 

F. Manželská zmluva je niečím omnoho viac, než len kontraktom1. Každý kontrakt 
obsahuje aj podmienky, ktoré ho môžu robiť neplatným.  

                                            
1 V angličtine tu ide o hru dvoch slov: covenant  a contract . Obe prekladáme do slovenčiny slovmom 
zmluva. Lenže je tam rozdiel. Covenant  je biblické slovo, a hovorí o zmluve medzi Bohom a Izraelom, 
v šťastí i v nešťastí. Boh je tu vždy verný. Contract  je slovo z biznisu: ak skončia podmienky pre obe 
strany (alebo aspoň pre jednu), zmluva sa rozviaže. Manželstvo je covenant a nie contract.  



1. Zmluva (covenant), ktorú urobil Ježiš nemá podmienky. Je to totálne a 
bezpodmienečné oddanie sa.  

2. Nakoľko nikto z nás nevie, čo ho čaká v budúcnosti, je pomyslenie na 
vstup do takejto zmluvy nás môže vystrašovať.  

3. A to je dôvod, prečo máme jeden druhého a prečo máme kresťanskú 
komunitu. To je dôvod, prečo máme vieru v Boha, ktorý nás miluje, vedie a 
zostáva s nami počas celého nášho života.  

4. V manželskej zmluve sa kladieme totálne do Božích rúk. Boh nás nikdy 
nesklame.  

[POZNÁMKA: Je možné predstaviť manželom nejaké osobné skúsenosti a 
zážitky, v ktorých bolo viditeľné, ako nás Boh sprevádzal a viedol počas nášho 
života.] 

G. Ježiš dal svojim nasledovníkom veľa prísľubov. Nie vždy ich naplnenie v našom 
živote však cítime. Lenže aj vtedy, keď sú veci ťažké a my nie sme si ich vôbec 
vedomí, oni predsa sú tu a sa plnia.  

H. Pozrime sa, ako ty a tvoj milovaný(á) až dávate lásku Ježišovu jeden druhému. 
Mám tu pre vás ďalšie cvičenie. 

[POZNÁMKA: Rozdaj snúbencom cvičenie 4.3.] 



Cvičenie 4.3 

Ktoré dobré vlastnosti, ktoré má Ježiš, má aj tvoj snúbenec (snúbenica)? Ako 
ti tvoj snúbenec (snúbenica) doteraz priblížil(a) Ježišovu lásku? Prechádzaj cez 
zoznam a označ všetky tie vlastnosti lásky, ktoré si postrehol(a) v tvojej partnerke 
(partnerovi) počas času, čo sa poznáte. 

_ Stále si všímaš a kladieš dôraz na moje dobré vlastnosti. Vždy som cítil, že 
ma berieš. 

_ Nie si voči mne kritický a posudzovačný. 

_ Si mi stále verný. 

_ Som pre teba prvou prioritou.  

_ Chváliš sa mnou pred inými. 

_ Nevyhrážaš sa mi nepretržite, že sa so mnou rozídeš. 

_ Vo svojej láske ku mne si stále zapálený. 

_ Si ochotný si so mnou sadnúť a sa so mnou rozprávať - aby si sa podelil o 
svoje názory a myšlienky a aby si si vypočul moje. 

_ Si ochotný zúčastniť sa na podujatiach, ako je aj toto naše predmanželské 
stretnutie s kňazom, aby sme cez ne pracovali na prehlbovaní nášho 
vzájomného vzťahu. 

_ Vo svojej láske voči mne si ochotný aj obete. 

_ Nemáš strach z intimity a blízkosti. 

_ Nikdy mi nič nevyčítaš alebo mi nepripomínaš: “Vidíš, nepovedal som ti 
to?” 

_ Keď som ťa urazil(a), si ochotný mi hneď odpustiť. 

_ Nikdy si ma nezranil, neurazil, nenazýval ma potupnými menami. 

_ Povzbudzuješ ma, aby som skúšal nové veci, púšťal sa do nových rizík, 
lebo ty si po mojom boku. 

_ Vždy sa cítim niečím výnimočným, keď som pri tebe.  

_ Si veľmi jemný a ustarostený keď sa necítim dobre alebo keď ma niečo 
vyvedie z miery. 

 
Teraz prechádzaj znova cez zoznam označ hviezdičkou * kvalitu, ktorú 

považuješ za najsilnejšiu u svojho snúbenca (snúbenice). 

Ktorými dobrými vlastnosťami by si chcel obdarovávať svojho milovaného 
(milovanú) v manželstve? (označ zo zoznamu tie, ktoré sa ti hodia). 

_ Budem ťa milovať “vášnivou”2, životodárnou a svätou láskou. 

                                            
2 Slovo “vášnivou” (angl. passion = vášeň) je prekladom slova “passionate”, ktoré pochádza z lat. 
passus, znamenajúceho “trpieť”.  



_ Budem ti verný nielen v sexuálnej oblasti, ale budem ťa nosiť vo svojej 
mysli a vo svojom srdci kdekoľvek pôjdem a čokoľvek budem robiť. 

_ Budeš mojou prvou prioritou - pred mojimi priateľmi ba dokonca aj pre 
mojou vlastnou rodinou. 

_ Budem hovoriť o tvojich dobrých vlastnostiach iným. 

_ Nebudem ťa kritizovať pred mojimi (našimi) priateľmi. 

_ Chcem ťa často chváliť a oceňovať, aby sa tak mohol(a) rásť v sebadôvere 
a sebaúcte.  

_ Nikdy sa ti nebudem vyhrážať rozvodom, dokonca ani vtedy nie, keď 
budem na teba veľmi nahnevaný. 

_ Budem ťa milovať oduševnene a budem svoju lásku k tebe preukazovať 
všetkými možnými - malými i veľkými - spôsobmi, ktoré by ťa urobili 
šťastným (šťastnou). 

_ Budem pracovať na prehlbovaní nášho vzťahu každý deň nášho 
spoločného života. 

_ Keď príde v našom vzťahu k ťažkostiam a problémom, vyhľadám 
manželské poradenstvo, alebo sa budem snažiť nájsť inde pomoc (napr. u 
kňaza) a povzbudím aj teba, aby si urobil(a) to isté. 

_ Vždy, keď ťa urazím, poprosím ťa o odpustenie.  

_ Keď ma budeš prosiť o odpustenie, vždy ti bez podmienok odpustím. 

_ Čo sa mňa týka, toto manželstvo je pre nás naveky. 

_ Budem sa snažiť vyhýbať zvyku obviňovať teba, keď sa nám veci medzi 
nami nebudú vyvíjať dobre, alebo keď sa náš vzťah niekde zasekne. 

_ Budem pracovať na tom, aby som udržal našu lásku živú a ohnivú, presne 
takú, akú má Ježiš voči nám. 

  

Prechádzaj znova cez zoznam a označ hviezdičkou * tú vlastnosť, o ktorej 
cítiš, že ju chceš u seba rozvinúť zvlášť silne.  

Teraz napíš zamilovaný list svojej partnerke (partnerovi) a zahrň do neho 
nasledujúce body:  

1. Povedz svojej snúbenici (snúbencovi) o jej (jeho) najkrajšej vlastnosti, 
ktorú na ňom (nej) vidíš. Uveď nejaký konkrétny príklad, kedy si túto 
vlastnosť na nej (ňom) spozoroval.  

2. Napíš niečo o vlastnosti, ktorú si ty chceš vypestovať, keď sa stanete 
manželmi. Buď natoľko konkrétny, nakoľko je to len možné. Akú 
vlastnosť by si chcel rozvinúť. Ako presne budeš na jej rozvoji 
pracovať? Aké zmeny si ochotný vo svojom živote urobiť, aby si túto 
vlastnosť dosiahol? Ak máš viac času, môžeš napísať o viacerých 
vlastnostiach, nielen o jednej.  

3. Zakonči svoj list slovami lásky voči svojej partnerke (partnerovi).  

Keď ste obaja skončil písanie svojho listu, podeľte sa navzájom o to, čo ste 
napísali.  



[POZNÁMKA: Daj snúbencom na toto cvičenie 15 minút. Je možné, že im 
cvičenie bude trvať dlhšie. V tom prípade urob malú prestávku] 


