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Abstrakt: Our society, which is  after 1989 still in development, sol-
ves many problems. It tis also question about solution relationship betwe-
en state and church. This reviewis about law aspects of relationship bet-
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days. It also refers to importance of concordat, by consolidation these 
relationships. Concordat is  contract between state and church, and its 
goal is clearly define way of social life. 
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Úvod 
Man✝elstvo sa v liberálnom myslení dne✞ného ✟loveka chápe skôr 

ako technicky a právny in✞titút, pri✟om duchovný rozmer lásky mu✝a a 
✝eny sa vníma skôr v rámci vz✠ahovom. Vychádzajúc z tohto kon✞tato-
vania následne mu✝ a ✝ena, pod✡a dnes preferovaného názoru, nemusia 
ako vyvrcholenie svojho vz✠ahu lásky vytvori✠ man✝elstvo. Zvykne sa 
dokonca hovorieva✠, ✝e ☛na lásku nie je potrebný papier☞. In✞titucionali-
zované man✝elstvo sa následne vníma skôr ako potreba usporiada✠ si 
majetkové vz✠ahy pre prípad mo✝ného zániku spolu✝itia, alebo kvôli 
výhodám, ktoré dáva ✞tát výlu✟ne tým párom, ktoré ✝ijú v man✝elstve 
ako in✞titúcii. 

Sú✟asný vývoj ✡udského myslenia a kultúry sa následne v oblasti 
man✝elstva správa protichodne. Mo✝no tu poveda✠, ✝e ✞pecifickos✠ 
právneho systému, ✟asto práve pre tento fenomén,  vnucuje potrebu 
analýzy konkrétnych prame✌ov práva.1 Na jednej strane sa v✞eobecne 
uznáva význam man✝elstva a rodiny ako in✞titúcií, ktoré sú pre normál-
ny vývoj a ✝ivot jednotlivca nevyhnutné, na druhej strane sa s touto 

                                                 
1 Porov. KRUNKOVÁ, A.: Aproximácia právneho poriadku SR so systémom práva 
Európskej únie. In: Ob✍an a verejná správa. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou ú✍as✎ou v d✏och 25.-26. október 2007. Ko✑ice : Fakulta verejnej 
správy UPJ✒, 2007, s. 115. 
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in✁titúciou narába  ✂ahkomyse✂ne. Prejavuje sa to jednak v stále sa z✂ah-
✄ujúcej procedúre rozvodového konania, na druhej strane tým, ☎e sa 
in✁titúcia klasického man☎elstva dnes mie✁a s donedávna absolútne ne-
akceptovate✂nými homosexuálnymi formami spolu☎itia. Následky tohto 
kroku, sa s odstupom ✄asu vykry✁talizovali zjavne iným spôsobom, ne☎ 
boli o✄akávané.2      

Pri poh✂ade na fenomén man☎elstva, ako na zväzok mu☎a a ☎eny, 
nás v✁ak nemô☎e nezauja✆ fakt, ☎e je sú✄as✆ou v✁e✂udskej kultúry. Stretá-
vame sa s ním u v✁etkých  národov, na v✁etkých kontinentoch. Ke✝ 
teda hovoríme o man☎elstve ako o in✁titúcii, nespomíname  nie✄o, ✄o sa 
týka len európskej alebo dokonca len kres✆anskej kultúry. Ide predo-
v✁etkým o v✁e✂udskú hodnotu. 

Tento príspevok si dáva za úlohu poukáza✆ na duchovný charakter 
man☎elstva tak, ako ho vníma Katolícka cirkev. Man☎elstvo toti☎ 
v chápaní európskej kres✆anskej civilizácie nie je len zále☎itos✆ou. V☎dy 
je vyjadrením najhlb✁ieho ✂udského citu, ktorý Boh daroval ✄lovekovi 
ako bytosti, stojacej na vrchole jeho vlastných hodnôt. Man☎elstvo preto, 
ako Bo☎í dar, stojí nad ✄lovekom. Nie je in✁titúciou vymyslenou a stvo-
renou ✄lovekom, ale Stvorite✂om. Takýmto man☎elstvom sa zaoberá aj 
Katolícka cirkev, ktorá ho z tohto dôvodu pova☎uje za in✁titúciu nielen 
✂udského, ale aj Bo☎ieho zákona.  

Bo☎í zákon sa v✁ak prejavuje v dvoch oblastiach: Prvou je prirodze-
ný zákon a druhou je pozitívny Bo☎í zákon ktorý je obsiahnutý v Bo-
☎om zjavení, predov✁etkým v biblickom posolstve.  

 
1 Man✞elstvo v systéme prirodzeného práva 
U☎ starí pohanskí heléni vnímali existenciu prirodzeného zákona. 

Pova☎ovali ho za taký, s ktorým sa ✄lovek rodí. Je vyjadrením tých práv, 
ktoré patria k ✂udskej prirodzenosti preto, ☎e je ✄lovek ✄lovekom. Je to 
napríklad právo na ☎ivot, ktoré patrí ka☎dému ✄lovekovi, morálna zása-
da s ktorou sa ✄lovek rodí a ktorá hovorí, ☎e je dobré  kona✆ dobro a 
vyhýba✆ sa zlu. V oblasti man☎elstva patrí do kategórie prirodzených 
práv, právo uzavrie✆ man☎elstvo a vychova✆ potomstvo.  U✄enie o priro-
dzenom zákone sa v Antike nakoniec vyvrcholilo v koncepcii  Rímske-
ho práva, v ktorom hrá koncepcia existencie prirodzeného zákona dô-
le☎itú úlohu. Rimania uznávali, ☎e prirodzené právo sa dotýka nielen 
✄loveka, ale v✁etkého ☎ivého stvorenia. Právnik Ulpián o ✟om hovorí 
ako o takom, ktoré  príroda nau✄ila v✁etky tvory.3  

                                                 
2 Porov. KRUNKOVÁ, A.: Postavenie ob✠ana Slovenskej republiky v systéme práva 
Európskej únie. In: Ob✡an a verejná správa. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou ú✡as☛ou v d☞och 3.-4. mája 2006. Ko✌ice : Fakulta verejnej správy 
UPJ✍, 2006, s. 71. 
3 Ulp.D.1,1,1,3 Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit. In REBRO K.: 
Právnické výrazy a výroky. Bratislava,1984,s.147. 
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Vrcholom celej koncepcie vývoja prirodzeného zákona je nakoniec 
u✂enie u✄ kres☎anského rímskeho cisára Justiniána (+r.565), ktorý priro-
dzené právo definuje ako také, ktoré je vytvorené Bo✄skou prozrete✆-
nos☎ou, je rovnako zachovávané v✝etkými národmi a nav✄dy nemenné.4  

Menia sa len zákony, ktoré vytvára pod✆a potrieb miesta a ✂asu spo-
lo✂nos☎ ob✂ianska.5 Táto vlastnos☎ subjektívnych práv ✂loveka ich koru-
nuje na také, ktoré sú ✂loveku dané natrvalo a bez mo✄nosti ich korek-
cie. V zmysle tejto zásady, keby boli vydané také zákony, ktoré obme-
dzujú alebo ru✝ia zákony prirodzeného práva, ich ú✂innos☎ je ex nature 
nulitná.  

Vnímanie sveta a ✆udského ✄ivota na podklade prirodzeného záko-
na premietli Rimania aj do svojej koncepcie man✄elstva. V zásade, na 
základe prirodzeného rozumu preto uznávali man✄elstvo ako mono-
gamné spolo✂enstvo. Ve✆mi rázne bránili aj man✄elstvám, ktoré by chce-
li uzatvára☎ osoby, spriaznené pokrvným príbuzenstvom. Vznik man✄el-
stva podmie✞ovali man✄elským súhlasom. Oni ho nazývali affectio ma-
ritalis, ✂i✄e akési man✄elské povedomie. Aj ke✟ poznali  in✝titúciu roz-
vodu, predsa man✄elstvo chápali ako celo✄ivotné spolo✂enstvo. Takto 
chápané man✄elstvo pova✄ovali za jedinú in✝titúciu, ktorá je schopná 
zabezpe✂i☎ zdravý vývoj potomstva a tým aj samotnej rímskej spolo✂nos-
ti.  

Do svojho právneho systému Cirkev prijala aj u✂enie o prirodzenom 
zákone, ktorý je prvotnou in✝titúciou pri vzniku man✄elstva. Od svojho 
zalo✄enia Je✄i✝om Kristom pova✄uje úsilie o rozvoj a zachovanie priro-
dzeného poriadku sveta za sú✂as☎ svojej misie. Man✄elstvo je sú✂as☎ou 
tohto prirodzeného poriadku. Na základe prirodzeného zákona má na 
uzavretie man✄elstva ka✄dý ✂lovek právo. Toto právo re✝pektuje Cirkev 
aj v svojom pozitívnom zákone. V kán.1058 latinského kódexu a v kán. 
778 východného kódexu sa kon✝tatuje, ✄e man✄elstvo mô✄u uzavrie☎ 
v✝etci, ktorým to právo nezakazuje.6 

Ke✟ v✝ak Cirkev hovorí o prirodzenom poriadku, myslí tým také 
usporiadanie sveta, aké chce Boh. Boh ako Creator vlo✄il úkonom stvo-
renia poriadok a zákonitosti nielen do ne✄ivého sveta a sveta ✄ivo✂í-
chov, ale ozdobil ním aj svet ✂loveka. On vdýchol ✂lovekovi ✆udskú 
du✝u ako nový a výnimo✂ný fenomén v svojom úkone stvorenia. Boh  
zárove✞ ustanovil kolobeh jeho ✄ivota. Je ✂as kedy sa ✂lovek rodí, je ✂as 
kedy dospieva, je ✂as kedy vstupuje do man✄elstva, vychováva deti a je 
✂as kedy starne a opú✝☎a tento svet.  Man✄elstvo je tak v katolíckom 

                                                 
4 I.1,2,11: Sed naturalis quidem iura, quae apud omne gentes pereaque servantur, divi-
na quadam providentia constituta semper firma atque immutabilita permanent. In 
ROZWADOWSKI W.: Prawo Rzymskie. Pozna✠: Zak✡ady graficzne, 1992,s.230. 
5 CORPUS IURIS CIVILIS, Iustiniani Institutiones, Trnava: Iura edition, 2000, Inst.1,3,11. 
6 Can.1058 CIC 1983, Can 778 CCEO: Omnes possunt matrimonium contrahere (inire), 
qui iure non prohibentur. 
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chápaní  sú✁as✂ou Bo✄ieho plánu s ✁lovekom, jedným z prelomových 
medzníkov prirodzeného kolobehu jeho ✄ivota. Boh stvár☎uje obraz 
✁loveka a tým aj ✆udského man✄elstva. Kánonickým vyjadrením tohto 
faktu je kán.776 v §1 východného kódexu,7 ktorý hovorí, ✄e man✄elský 
zväzok je ustanovený Stvorite✆om a ozdobený jeho zákonmi. ✝lovek ho 
preto in✞titucionálne nemô✄e vylep✞i✂, ani zdokonali✂. Má len povinnos✂ 
nasledova✂ jeho prirodzený poriadok. 

 Takto man✄elstvo vníma a prijíma aj Katolícka cirkev. Man✄elstvo 
pochádza z ustanovenia Stvorite✆a, ktorý ✁loveka vymyslel ako man✄ela 
a man✄elku a preto za man✄elstvo sa mô✄e pova✄ova✂ len zväzok mu✄a 
a ✄eny. Matériou man✄elstva teda nie je ✆udské telo, ale skuto✁nos✂ mu-
✄a a ✄eny.8 ✟By✂ mu✄om✠ a ✟by✂ ✄enou✠ je dobrá a Bohom chcená sku-
to✁nos✂, obaja majú rovnakú dôstojnos✂ ✡ sú stvorení  na Bo✄í obraz.9  

Man✄elstvo je preto sú✁as✂ou usporiadania ✆udského sveta, je  in✞ti-
túciou prirodzeného poriadku ✆udského ✄ivota. Stretávame sa s ním vo 
v✞etkých národoch a na v✞etkých kontinentoch sveta, nezávisle od sve-
tovej strany na ktorej sa ✆udia nachádzajú a kultúry v ktorej ✄ijú. In✞titu-
cionalizovaný vz✂ah mu✄a a ✄eny je spolo✁ným dedi✁stvom celého ✆ud-
stva. Jeho úlohou je aj legalizácia a zverejnenie spolu✄itia mu✄a a ✄eny 
pred ✆udskou spolo✁nos✂ou.10 Jeho najvy✞✞ím poslaním je zrodenie 
a výchova  potomstva. Tento fakt re✞pektuje aj civilný Zákon o rodine 
✁.36/2005.  Je v podstate zhrnutím týchto základných prirodzených téz, 
ktoré sa dotýkajú podstatnej definície a úloh man✄elstva. Aj civilný zá-
kon re✞pektuje prirodzený zákon, ke☛ zväzok mu✄a a ✄eny pova✄uje za 
jediný, z ktorého mô✄e povsta✂ man✄elstvo.11 

 
2 Man☞elstvo v systéme pozitívneho Bo☞ieho zákona 
Prirodzený zákon, tak ako sa vyvinul v myslení ✁loveka a odrazil aj 

v u✁ení Cirkvi je v✞ak len prvým a v svojej podstate rámcovým predpi-
som dotýkajúcim sa podstaty man✄elstva, ako sú✁asti prirodzeného ✆ud-
ského ✄ivota. Cirkev svoje u✁enie o man✄elstve prehlbuje predov✞etkým 
✞túdiom a aplikáciou Bo✄ieho posolstva, obsiahnutého najmä v biblic-
kom zjavení.  

Pôvod prirodzenej primeranosti man✄elstva h✆adá a nachádza 
v biblickom posolstve, v stvorení prvého ✆udského páru, mu✄a a ✄eny: 

                                                 
7 Can.776 §1 CCEO: Matrimoniale foedus a Creatore conditum eiusque legibus 
instructum... 
8 SLODI✌KA, A., Theologia dogmatica catholica, Pre✍ov 2005, s.59. 
9 PETRO,  M., Odovzdávanie ✎ivota priná✍a nové úlohy, in Mons.Sancti Martini II., s.183. 
10 ✌ITBAJ,  F. (eds.), Man✎elstvo v kánonickom práve, GTF Pre✍ov, s.94. 
11Man✏elstvo je zväzkom mu✏a a ✏eny. Spolo✑nos✒ tento jedine✑ný zväzok v✓estranne 
chráni a napomáha jeho dobro. Man✏el a man✏elka sú si rovní v právach a 
povinnostiach. Hlavným ú✑elom man✏elstva je zalo✏enie rodiny a riadna výchova detí. 
Pozri Zákon o rodine ✔.36/2005 Z.z., ✔l. I, Základné zásady, ✌l. 1. 
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A stvoril Boh ✂loveka na svoj obraz ... mu✄om a ✄enou ich stvoril 
(Gen.1,27-28). V zmysle biblického posolstva Katolícka cirkev man☎el-
stvo pova☎uje za in✆titúciu prirodzeného a tým aj Bo☎ieho zákona. Sám 
Boh toti☎ vpísal do ✝loveka pnutie, ktoré ho v ur✝itom ✆tádiu ☎ivota 
vedie k tomu, aby si na✆iel svoj protipól a vytvoril s ním spolo✝ný ☎ivot. 
Boh, ktorý je jediným autorom prirodzeného zákona  tak stvoril man☎el-
stvo pozitívnym a bezprostredným úkonom svojej vôle spolu so stvore-
ním ✝loveka.  

✞lovek, ktorý vstupuje do man☎elstva tak napl✟uje Bo☎ie volanie, 
ktoré mu je v✆tepené do srdca. Bo☎í zákon v✆ak má by✠ v man☎elstve  
nap✡✟aný  nielen na jeho za✝iatku, ale pre dobro man☎elstva ho majú 
man☎elia zachováva✠ po✝as celého jeho trvania. Vernos✠ Bo☎iemu záko-
nu v man☎elstve znamená vernos✠ samotnému Bohu, ktorý je Tvorcom 
man☎elstva. Na to upozor✟ujú aj otcovia Druhého vatikánskeho koncilu: 

Av☛ak ✂o sa týka spôsobu konania, nech sú si kres☞anskí man✄elia 
vedomí, ✄e si nesmú po✂ína☞ pod✌a svojej ✌ubovôle, ale ✄e sa v✄dy musia 
da☞ vies☞ svojím svedomím, ktoré má by☞ v súlade s Bo✄ím zákonom, po-
slúchajúc u✂ite✌ský úrad Cirkvi, ✂o hodnoverne vykladá tento zákon vo 
svetle evanjelia. Tento Bo✄í zákon dáva najavo plné zna✂enie man✄el-
skej lásky, chráni ju a vedie k skuto✂ne ✌udskej dokonalosti. Ke✍ kres☞an-
skí man✄elia plnia svoje rodite✌ské poslanie ve✌kodu☛ne, ✌udsky a kres☞an-
sky zodpovedne, spoliehajúc sa na Prozrete✌nos☞ Bo✄iu a pestujúc ducha 
obetavosti, tým samým oslavujú Stvorite✌a a spolo✂ne smerujú v Kristu k 
dokonalosti.12 

Z faktu Bo☎ského pôvodu man☎elstva vyplýva fakt prirodzeného 
man☎elstva. Je to také man☎elstvo, ktoré medzi sebou uzatvárajú nepo-
krstení ako výlu✝né. Toto man☎elstvo teda nie je sviatostné, ale na zá-
klade Bo☎ského pôvodu man☎elstva, ✝i☎e prirodzeného zákona, ho Ka-
tolícka cirkev uznáva za platné. Takéto man☎elstvo uzatvárajú pod✎a 
civilného práva tí, ktorí nie sú pokrstení, alebo pod✎a vlastnej formy 
príslu✆níci nekres✠anských nábo☎enstiev. Aj  prirodzené man☎elstvo je 
v✆ak z katolíckeho poh✎adu obdarené tými istými podstatnými vlastnos-
✠ami ako kánonické, ✝i☎e je jednotné a nerozlu✝ite✎né. 

 
3 Sviatostné man✏elstvo 
Na druhej strane charakter prirodzeného man☎elstva má aj man☎el-

stvo, ktoré uzatvárajú pokrstení, preto☎e aj ono je obrazom nasledova-
nia odvekého Bo☎ieho volania. Je☎i✆ Kristus v✆ak nielen potvrdil  Bo☎-
ský pôvod man☎elstva, ale ho spojil so svojim úkonom spásy. Man☎el-
stvu vrátil jeho prvotnú dokonalos✠ a ustanovil ho ako jeden zo sied-
mych sakramentálnych znakov svojej prítomnosti medzi ✎u✑mi. Stalo sa 
to po✝as neoby✝ajnej udalosti na svadbe v galilejskej Káne, kde preme-

                                                 
12 GS 50. 
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nil vodu na víno. Tento obraz je symbolický. Má man✁elom poukáza✂ na 
nový charakter man✁elstva, ktorého prirodze-nos✂ prostredníctvom svia-
tostnosti dostáva novú dimenziu tak, ako voda premenená na víno do-
stáva novú, dokonalej✄iu formu svojej existencie. Preto kán.1055 CIC 
1093 u☎í a kán. 776 § 2 e✄te silnej✄ie zdôraz✆uje, ✁e platne uzavreté 
man✁elstvo medzi pokrstenými  je tým samotným sviatos✂ou.13 

Sviatostné man✁elstvo sa tak stáva sa spolo☎enstvom nie dvoch, ale 
troch. Stojí na piedestáli v✄etkých typov man✁elstiev, preto✁e uprostred 
neho tróni Je✁i✄ Kristus. Spojenie mu✁a a ✁eny sprostredkúva milos✂ 
osobitného za☎lenenia sa do mystického Kristovho tela.14 On sám sa 
stáva zárukou trvácnosti man✁elskej lásky. Je ústredným bodom ku kto-
rému ustavi☎ne smerujú o☎i katolíckych man✁elov tak, ako je ustavi☎ne 
prítomná v ich ✁ivote viera. Prítomnos✂ Krista v man✁elstve znamená, ✁e 
srdcia obidvoch man✁elov bijú tým istým tepom. Tu sa najviac uskuto☎-
✆uje výrok, ✁e láska nie je to, ✁e sa mu✁ a ✁ena pozerajú jeden na dru-
hého, ale ✁e láska je to, ke✝ sa pozerajú jedným smerom. Pre katolíc-
kych man✁elov je tým spolo☎ným smerom Je✁i✄ Kristus. Tak sa Kristus, 
ktorý svojou prítomnos✂ou posväcuje man✁elskú lásku, stáva tmelom 
man✁elstva. Toto potvrdzuje aj Katechizmus Katolíckej cirkvi ke✝ 
o udalosti v Káne hovorí: Cirkev pripisuje ve✞kú dôle✟itos✠ Je✟i✡ovej prí-
tomnosti na svadbe v Káne. Vidí v tom potvrdenie, ✟e man✟elstvo je dob-
ré, a predpove☛, ✟e od tej chvíle bude man✟elstvo ú☞inným znakom Kris-
tovej prítomnosti.15 Kánony 776 § 2 KKVC a 1055 § 2 CIC 1983 preto 
pova✁ujú platné man✁elstvo medzi pokrstenými automaticky za svia-
tostné. 

Sviatostnos✂ dáva man✁elstvu neoby☎ajnú pevnos✂, man✁elia cez 
sakramentálnos✂ svojho zväzku dostávajú osobitnú milos✂ a pomoc pri 
nap✌✆aní svojho poslania vo vzájomnom spolu✁ití a pri výchove detí. 
Popri tom v✄ak netreba zabúda✂, ✁e spiritualita takto chápaného man✁el-
stva, má man✁elom by✂ nielen vzájomnou pomocou a posväcovaním, 
ale v tej istej chvíli aj pomocou pri dosahovaní ve☎ného cie✍a, ktorým je 
ve☎ná spása. Tým im napomáha nap✌✆a✂ najvy✄✄í a odveký zákon salus 
animarum. Pre man✁elov ✁ijúcich v sviatostnom man✁elstve preto platí 
pozvanie k naplneniu najhlavnej✄ieho zákona, ktorým je spása  du✄e. 
Kres✂anskí man✁elia preto majú nap✌✆a✂ v✄etky man✁elské ciele tak, aby 
smerovali k dosiahnutiu ve☎ného cie✍a. Pápe✁ Ján Pavol II. o tom hovorí 
v svojej Apo✄tolskej exhortácii Familiaris consortio takto: 

                                                 
13 Can. 776 §2 CCEO: Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo 
ipso est sacramentum... Can. 1055 §2 CIC 1983: Quare inter baptizatos nequit 
matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipsomsacramentum. 
14 Porov. TIRPÁK, P.: Pastora✎ná odpove✏ Cirkvi na sú✎asnú krízu man✑elstva. Kraków 
: Wydawnictwo naukowe PAT, 2008, s. 39.  
15 KKC 1631. 
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Ako ka✂dá zo siedmich sviatostí, aj man✂elstvo je pravým znakom 
spásy, pravda, osobitným spôsobom. "Man✂elia sa na nej zú✄ast☎ujú, 
nako✆ko sú man✂elia, nako✆ko sú dvaja, nako✆ko sú pár, tak✂e prvý a 
bezprostredný ú✄inok man✂elstva (rest et sacramentum) nie je sama 
nadprirodzená milos✝, ale kres✝anský man✂elský zväzok, typické kres✝an-
ské spolo✄enstvo dvoch, preto✂e predstavuje tajomstvo Kristovho vtelenia 
a jeho tajomstvo Zmluvy. Aj obsah ich ú✄asti na Kristovom ✂ivote je ✞pe-
cifický. Man✂elská láska predstavuje takú úplnos✝, v ktorej dostávajú 
miesto v✞etky zlo✂ky osobnosti - po✂iadavky tela i pudu, sily zmyslov a 
citov, tú✂by ducha a vôle. Táto láska smeruje k ✄o najhlb✞ej osobnej jed-
note, ktorej nejde len o telesné spojenie, ale vytvára jedno srdce a jednu 
du✞u. Vy✂aduje v✞ak nerozlu✄nos✝ a vernos✝ tohoto vzájomného defini-
tívneho darovania a otvára sa pre plodnos✝ (porov. Humanae vitae9). 
Jedným slovom, ide tu o be✂né vlastnosti ka✂dej prirodzenej man✂elskej 
lásky, ale s novým významom, ktorý ich nielen o✄is✝uje a spev☎uje, ale 
a✂ tak povzná✞a, ✂e sa stávajú výrazom rýdzo kres✝anských hodnôt."16 

Na druhej strane zas treba poveda✟, ✠e vylú✡enie man✠elstva ako 
sviatosti pozitívnym úkonom vôle, alebo podmienkou, alebo vzájomnou 
dohodou ✡iní man✠elský súhlas neplatným. Takýto úkon sa toti✠ 
v sú✡asnej jurisprudencii preva✠ne za absolútnu simuláciu man✠elstva. 
Katolík toti✠ nemô✠e chcie✟ man✠elstvo a pritom vylú✡i✟ jeho sakramen-
tálnos✟.17 

Teologický základ pre dôstojnos✟ a sviatostnos✟ man✠elského stavu, 
ktorý sa stal zárove☛ aj jedným z biblických  ✠riediel kánonického man-
✠elského práva, nachádzame  aj v u✡ení Pavla z Tarzu. Spolu✠itie man-
✠elov predstavuje ako úplnú vzájomnú oddanos✟. Neoby✡ajne vzácne je 
jeho prirovnanie vz✟ahu mu✠a a ✠eny v man✠elstve  ku vz✟ahu Krista 
a Cirkvi, ktorú predstavuje ako jeho nevestu. Vyzdvihuje úlohu mu✠ov, 
ktorí sa majú o svoje ✠eny stara✟ tak, aby boli ✡isté a krásne ako samot-
ná Cirkev, ktorú vytvoril Kristus, ba majú sa o ne stara✟ tak, akoby boli 
ich vlastným telom (Ef 5,21-33).  

Man✠elstvo je v pozornosti Cirkvi u✠ od jej po✡iatku a postupom 
stáro✡í ho pretvára na evanjeliový obraz. Man✠elstvo je chápané nielen 
v jeho prirodzenom zväzku, ale chápe sa ako úkon duchovný, nábo-
✠enský. Toto chápanie man✠elstva vyplývalo z toho, ✠e man✠elstvo bolo 
vnímané ako pokra✡ovanie v Bo✠ej stvorite☞skej ✡innosti. Tým, ✠e 
z man✠elstva pochádzajú noví ☞udia, man✠elia s Bohom spolupracujú na 
jeho úkone stvorenia.18 Zárove☛ v✌ak Cirkev od za✡iatku vníma ako 
spolo✡enstvo man✠elov so samotným Kristom. Ján Zlatoústy hovorí: Kde 

                                                 
16 FC 13. 
17 Pozri PRADER  J.,Il Matrimonio in Oriente e Occidente, PIO 1992, s.171. 
18 Pozri GEROSA L., Das Recht der Kirche (v ukrajinskom preklade Cerkovne pravo, 
Svid✍alo ✎viv, 2001), s.230. 
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je mu✁, ✁ena a deti v porozumení a láske spojení ✂estnými väzbami, tam 
je medzi nimi Kristus.19 Gregor Bohoslovec zas o man✄elstve hovorí 
takto: Jeden je stvorite☎ mu✁a a ✁eny. Jedna zem ✆ obe sú ✆ jeden obraz. 
Jeden je pre nich zákon, jedna smr✝, jedno vzkriesenie. My sa v✞ak pred-
sa rodíme z mu✁a a ✁eny. Jeden je zväzok detí vo✂i rodi✂om . . . ✟Toto 
tajomstvo je ve☎ké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi✠ (Ef 5,32).Je krásne 
u ✁eny ak si uctieva Krista v osobe mu✁a. Je krásne i pre mu✁a ✆ nezne-
uc✝ova✝ Cirkev v osobe ✁eny. ✟✡ena,✠ prikazuje apo✞tol,✠ nech sa bojí 
svojho mu✁a✠, lebo sa bojí Krista. Ale i ✟mu✁ nech miluje svoju ✁enu✠ 
lebo i Kristus miluje svoju Cirkev . . .20 

Takto chápané man✄elstvo prvý krát deformovala Lutherova refor-
mácia, ktorá ho videla ☛len ako do✂asnú realitu✠. Katalóg sviatostí, ktoré 
vysluhuje Cirkev obmedzila len na krst a Pánovu ve☞eru. Man✄elstvo 
z tohto katalógu vylú☞ila. Desakralizácia man✄elstva pokra☞ovala po 
laicizácii a sekularizácii európskych ✌tátov v 18. ✍ 19. stor.21   

 
4 Cirkevné magistérium a u✎enie o man✏elstve 
Prvú hrádzu tomuto posuvu v chápaní man✄elstva postavil koncil v 

Tridente (1545-1563), ktorý potvrdil pôvodnú katolícku náuku o man-
✄elstve a zárove✑ aj stanovil spôsob a podmienky kánonického uzatvá-
rania man✄elstva v Katolíckej cirkvi. Od koncilu v Tridente platí pre 
katolíkov povinnos✒ uzatvára✒ man✄elstvo pod✓a katolíckej formy.  

K teológii man✄elstva sa v nasledujúcich storo☞iach vyjadrovali aj 
pápe✄i. Sviatostným charakterom man✄elstva sa zaoberala encyklika 
ve✓kého pápe✄a Leva XIII. Arcanum divinae z r.1880. Najvýznamnej✌ím 
dokumentom z matérie man✄elstva z tohto obdobia v✌ak bola encyklika 
Pia XI. Casti coniubii, ktorá poukázala na to, ✄e nábo✄ensky a posvätný 
charakter man✄elstva vyplýva nielen zo sviatostného charakteru man✄el-
stva, ale zárove✑ aj z jeho Bo✄ského pôvodu.22   

Druhý vatikánsky koncil si v oblasti man✄elstva a rodiny vytý☞il tri 
hlavné ciele: pri✂ini✝ sa o vzrast Katolíckej cirkvi, o spasite☎nú obnovu 
mravov kres✝anského ☎udu a o prispôsobenie cirkevnej disciplíny potre-
bám na✞ich ✂ias23. O man✄elstve Druhý vatikánsky koncil u☞í najmä 
v pastorálnej kon✌titúcii Gaudium et spes a Lumen gentium.  Ustanove-
nia týchto dokumentov sú popri starobylom práve hlavným ✄riedlom 
ustanovení sú☞asného kánonického práva, ktoré sa nachádza v obi-
dvoch kódexoch Jána Pavla II. (CIC 183 a CCEO). Poukáza✒ treba pre-
dov✌etkým na to, ✄e konciloví otcovia, vychádzajúc z teologického prin-

                                                 
19 KATRIJ  J.,Perlini schidnich otciv, ✔ju.Jork ✕ 1987 ✕ Rim, s.329. 
20 Pozri ako vy✖✖ie, s.329. 
21 GEROSA L., Das Recht der Kirche (v ukrajinskom preklade Cerkovne pravo, Svid✗alo 
✘viv, 2001), s.230. 
22 Ako vy✖✖ie. 
23 Druhý vatikánsky koncil, Dokumenty, Stanislav Pol✗in 1968, SÚSCM v Ríme s.9. 
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cípu man✂elstva ktoré je Bo✂ím stvorením a preto nezávisí od ✄udskej 
svojvôle... Man✂elstvo je teda vylú☎ené z moci a svojvôle ☎loveka, jeho 
jediným pánom je Boh, ktorý je jeho pôvodcom.24 Chápanie man✂elstva 
ako nezávislej in✆titúcie je ve✝mi dôle✂ité nielen pre zachovanie ✝udské-
ho rodu, ale aj pre ☎asné osobné blaho jednotlivca, preto✂e ka✂dý je 
☎lenom a patrí do nejakej rodiny. V kone☎nom dôsledku sa ochrana 
man✂elského zväzku spája s ochranou samotnej ✝udskej spolo☎nosti.  

Ustanovize✞ man✂elstva ako ustanovizne Bo✂ského pôvodu a svia-
tostnej sa v Katolíckej cirkvi stále hodnotí ve✝mi vysoko a starostlivos✟ 
o zdravé man✂elstvo a rodinu stojí v srdci cirkevného spolo☎enstva.  

Najvýznamnej✆ím dokument cirkevného magistéria s tematikou 
man✂elstva a rodiny z najnov✆ích ☎ias je apo✆tolská exhortácia Jána Pav-
la II. Familiaris consortio z 22. novembra 1981. Pápe✂ Ján Pavol II. ho 
skon✆truoval ako skuto☎né vademecum pre pre✂ívanie man✂elstva 
v jeho najhlb✆ej podstate. Je to u☎enie, ktoré sa opiera o najhlb✆ie fakty 
biblického posolstva, korunované tou najzdrav✆ou skúsenos✟ou Cirkvi 
vyplývajúcou z jej dvojtisícro☎nej tradície. 

 
5 Katolícke man✠elstvo v priestore postmodernizmu 
V predchádzajúcich riadkoch sme si predstavili katolícku doktrínu 

man✂elstva. Prax v✆ak ukazuje a Katolícka cirkev si nezatvára o☎i pred 
faktom, ✂e man✂elstvo ako celo✂ivotné stretnutie mu✂a a ✂eny, pre✂íva 
dnes svoj problém, ba priamo svoju krízu. Ona súvisí so v✆eobecnou 
krízou viery a nábo✂enského ✂ivota. Toti✂, aj napriek perfektnej teolo-
gicko doktrinálnej koncepcii man✂elstva, ktorou dnes disponuje Kato-
lícka cirkev, man✂elstvá katolíkov pre✂ívajú tie isté krízy ako ostatné 
formy man✂elstva a stáva sa aj to, ✂e man✂elské spolu✂itie úplne zaniká 
hne✡ na svojom za☎iatku. Mô✂eme dokonca poveda✟, ✂e katolícke man-
✂elstvo pre✂íva tie isté problémy, ako pre✂íva v sú☎asnosti man✂elstvo 
nekatolíkov a neveriacich. Katolícki man✂elia nedoká✂u vy✟a✂i✟ z tej 
doktrinálnej krásy, ktorú Katolícka cirkev, zaiste nie bez vedenia Sväté-
ho Ducha v súvislosti s man✂elstvom rozpoznala.  

Dôvodov tohto stavu je mnoho. Skúsime definova✟ aspo✞ tie naj-
markantnej✆ie, s ktorými sa na konci man✂elského spolu✂itia v praxi 
stretáva cirkevné súdnictvo: 

Prvým ☎astým dôvodom  krízy sú☎asného katolíckeho man✂elstva je 
v✆eobecný úpadok duchovného ✂ivota katolíkov. Sú☎asný katolík sa síce 
hlási k svojmu nábo✂enstvu, aspo✞ ob☎as prijíma aj sviatosti, ale v jeho 
osobnom ✂ivote duchovného ✂ivota ☎asto nehrá najvá✂nej✆iu úlohu. 
Dôsledkom toho je, ✂e sa uzatvárajú man✂elstvá, v ktorých nupturienti 
hrubo podce✞ujú jeho sviatnostnú dôstojnos✟, ba dokonca ani nevedia, 
✂e man✂elstvo je jednou zo siedmych sviatostí. V praxi cirkevných sú-

                                                 
24 GS 48. 
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dov sa dokonca dá stretnú✁ aj s prípadmi, ke✂ snúbenci pred uzavretím 
man✄elstva ani nevedeli, ✄e je nerozlu☎ite✆né. 

V✝etky tieto vá✄ne nedostatky súvisia predov✝etkým  s nedostato☎-
nou prácou du✝pastierov, ktorí majú na starosti budúce i prítomné man-
✄elstvá. Ide najmä o tých, ktorí majú na starosti farskú pastoráciu. Treba 
stále pripomína✁, ✄e téma man✄elstva má byt dnes srdcom farskej pasto-
rácie. V minulosti ☎asto podce✞ovaná, dnes sa dostala na piedestál Cir-
kvi. Osobitne bezprostredná príprava na uzavretie man✄elstva má 
v sebe obsahova✁ pou☎enie o v✝etkých najvá✄nej✝ích faktoch, týkajúcich 
sa pripravovaného man✄elstva. Du✝pastieri nemô✄u túto prípravu pod-
ceni✁, ani zanedba✁. 

Druhým dôvodom úpadku katolíckeho man✄elstva, ktorý si treba 
pov✝imnú✁, je ve✆mi ☎astá osobnostná nezrelos✁ nupturientov, ktorí uzat-
várajú man✄elstvo. Je síce pravdou, ✄e vek, kedy  mladí ✆udia uzatvárajú 
man✄elstvo sa dnes posunul do podstatne vy✝✝ej úrovne, ako to bolo 
pred nieko✆kými rokmi. Aj napriek tomu sa v✝ak mladí man✄elia ☎asto 
nevedia zhosti✁ svojej úlohy ani v tých napodstatnej✝ích zále✄itostiach. 
Aj tieto symptómy má vedie✁ farár u jednotlivých nupturientov rozlí✝i✁. 
On síce nemô✄e v takomto prípade zakáza✁ man✄elstvo, ale mô✄e svoje 
podozrenie, ✄e e✝te nie sú zrelí pre uzavretie man✄elstva, ✝etrným spô-
sobom predlo✄i✁ a doporu☎i✁ im, aby uzavretie man✄elstva e✝te odlo✄ili. 

Tretím, ve✆mi ☎astým dôvodom úpadku katolíckeho man✄elstva je 
alkoholizmus, drogy a dnes ☎ím ✂alej tým viac aj gamblerstvo. Aj tieto 
situácie má farár alebo farský administrátor, ktorý sa stará o pastoráciu 
man✄elstiev rozlí✝i✁ a upozorni✁ na to nupturientov. Prax ukazuje, ✄e 
✆udia postihnutí týmito anomáliami, ktoré ve✆mi ☎asto prechádzajú do 
chorobných stavov, nie sú schopní ✄i✁ v normálnom man✄elstve. Pri 
zistení takéhoto stavu je povinnos✁ou farára alebo správcu man✄elstva, 
ktorý má toto man✄elstvo na starosti, upozorni✁ na túto situáciu a pri-
najmen✝om doporu☎i✁ odbornú lie☎bu. 

Liek proti ☎astej neschopnosti sú☎asného ☎loveka ✄i✁ v normálnom 
a usporiadanom man✄elstve podáva pápe✄ Ján Pavol II. v svojej exhor-
tácii Familiaris consortio. Tento dokument je vzácny práve tým, ✄e nie-
len poukazuje na neduhy sú☎asného man✄elstva a rodiny, ale ponúka aj 
liek, ktorým sa tieto neduhy dajú lie☎i✁. Jeho princípy pre ozdravenie 
dne✝nej neblahej situácie v oblasti man✄elstva vychádzajú z reálnej situ-
ácie. Pápe✄ Ján Pavol II. v ✞om pomenováva neduhy sú☎asného man-
✄elstva a rodiny a zárove✞ ukazuje princípy, ktoré sa musia zachováva✁, 
ak sa situácia má zmeni✁. Tento cirkevný dokument sa preto dnes prá-
vom pova✄uje za vademecum sú☎asnej rodiny, z ktorého by mali kato-
lícki man✄elia mnoho ☎erpa✁.  

Spome✞me aspo✞ niektoré princípy tejto exhortácie Jána Pavla II.: 
Pápe✄ predov✝etkým v súvislosti s výchovou novej generácie hovorí, ✄e 
základným princípom výchovy v rodine je príklad rodi☎ov. Najmä 
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v útlych a detských rokoch ✂ivota je príklad rodi✄ov nenahradite☎ný. 
Rodi✄ia v tomto veku odovzdávajú svojím de✆om základ, na ktorom stojí 
celý ich budúci ✂ivot. Toto svedectvo je základom pri kres✆anskej vý-
chove detí, ich dozrievaniu vo viere a v✝estrannej príprave na ✂ivot.  
Z tohto svedectva vyplýva aj postupné zrenie k správnemu rozoznáva-
niu ✂ivotných hodnôt a medzi osobných vz✆ahov. V rodine má ✄lovek 
spozna✆ a nau✄i✆ sa pevným normám spolo✄enského správania. Príprava 
na man✂elstvo sa teda za✄ína u✂ v detskom veku a pokra✄uje vo veku 
dospievania predov✝etkým v rodine. 25 Rodi✄ia majú vytvori✆ ovzdu✝ie 
preniknuté láskou a úctou k Bohu i k ☎u✞om. Práve to je zárukou 
ozajstnej výchovy, ktorá mô✂e pomôc✆ celej spolo✄nosti.26  

Okrem rodi✄ov pápe✂ spomína vo vz✆ahu k man✂elstvu ve☎kú zod-
povednos✆ Cirkvi. Osobitne sa obracia na biskupov a k✟azov. Biskupi 
majú pripravova✆ programy pre prípravu na man✂elstvo na  úrovni Kon-
ferencie biskupov. Na tejto úrovni má by✆ vypracované direktórium pre 
pastoráciu rodín. V ✟om má by✆ presne stanovený spôsob prípravy na 
man✂elstvo i metódy pastorácie, zaiste pri re✝pektovaní legálnych zvy-
kov jednotlivých regiónov. Diecézni a eparchialni biskupi zas v rámci 
územia, ktoré spravujú.27  

K✟azi, v na✝ich podmienkach najmä farári a administrátori, majú tú-
to starostlivos✆  na úrovni zverenej farností. Téma man✂elstva a rodiny 
má dnes by✆ najvá✂nej✝ou sú✄as✆ou farskej pastorácie. Má sa ✄asto zja-
vova✆ v homíliach a katechézach, ktoré sa majú aplikova✆ na v✝etkých 
úrovniach. K✟azi vykonávajúci farskú pastoráciu majú by✆ k dispozícii 
man✂elom pri rie✝ení ich man✂elských kríz a napomáha✆ im pri výchove 
detí a mláde✂e. Pastorácia mladých ☎udí vo vz✆ahu k man✂elstvu nemô✂e 
by✆ z farskej pastorácie vynechaná.28 Cirkev pre farárov a samozrejme aj 
pre farských administrátorov predpisuje aj konkrétnu podobu slu✂by 
mladým, ktorí sa pripravujú na man✂elstvo.29  

                                                 
25 FC 71: 
26 TIRPÁK, P.: Odovzdávanie viery v rodine ako eduka✠ný proces. In: PETRO, M. - 
PA✡A, G. (ed.): ☛kolská a mimo☞kolská katechéza v európskej eduka✌nej ☞truktúre. 
Zborník predná☞ok z vedeckej konferencie s medzinárodnou ú✌as✍ou. Pre✎ov : GTF PU, 
2009, s. 172. 
27  FC 66. 
28 Kán. 289 -  § 3 CCEO a tie✏ kán.519 CIC 1983: Pri plnení úlohy riadenia sa farár má 
predov☞etkým usilova✍ pozna✍ svoje stádo; ke✑✒e je v☞ak slu✒obník v☞etkých ove✌iek, nech 
napomáha rozvoju kres✍anského ✒ivota tak u jednotlivých veriacich v Krista, ako aj v 
zdru✒eniach, najmä tých ✌o sa venujú apo☞tolátu, ako aj v celom farskom spolo✌enstve; 
preto, ak to vy✒aduje pastora✌né poslanie, má nav☞tevova✍ domácnosti a ☞koly; horlivo sa 
stara✍ o dospievajúcich a mláde✒; chudobných a chorých má zahr✓ova✍ otcovskou lás-
kou; a napokon má osobitnú starostlivos✍ venova✍ robotníkom a tie✒ sa má sna✒i✍, aby 
veriaci v Krista napomáhali apo☞tolské diela. 
29 Kán. 783 - § 1.CCEO, pozri tie✏ pozri tie✏ kán. 1064 CIC 1983: Duchovní pastieri majú 
záväzok stara✍ sa, aby boli veriaci v Krista pripravení na man✒elský stav:  1✔ kázaním a 
katechézou prispôsobenou mláde✒i a dospelým, ktorými veriaci v Krista majú dostáva✍ 
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Slu✁ba Cirkvi budúcim ale aj u✁ existujúcim man✁elstvám a rodinám 
je dnes nenahradite✂ná. Je toti✁ len málo spolo✄enských in☎titúcií, ktoré 
sa tejto ✄innosti venujú.30  

  
Záver 
U✄enie Katolíckej cirkvi o man✁elstve tvorí pomyslený vrchol teore-

tického u✄enia o man✁elstve. Boh je Stvorite✂om ✄loveka a aj man✁el-
stva. Táto pravda vyplýva z Bo✁ieho zjavenia. V tej istej línii v☎ak ✄lovek 
o✄akáva zalo✁enie man✁elstva a rodiny ako podmienku pre✁ívania svoj-
ho ✂udského ☎✆astia. U✄enie o man✁elstve je teda teóriou, ale zárove✝ aj 
hlbokou Bo✁ou a ✂udskou pravdou.  

Sú✄asná prax nám v☎ak pripomína, ✁e ak sa katolícka doktrína 
nestáva ✁ivotom, nie je ✁iadnou zárukou skuto✄ného a ☎✆astného 
pre✁ívania man✁elstva. Do ✁ivota sa v☎ak nedostáva preto, lebo mladí 
✂udia ✄asto uzatvárajú man✁elstvo nepripravení na takú zlo✁itú ✁ivotnú 
úlohu. Za tento sú✄asný stav je zodpovedná predov☎etkým katolícka rodina 
a cirkevné spolo✄enstvo, v ktorom mladí ✂udia ✁ijú a pripravujú sa na 
man✁elstvo. Nie sú to nové veci. Rodina a Cirkev boli v✁dy duchovnými 
komôrkami, v ktorých sa rodili v☎etky pozitívne ✂udské o✄akávania.  
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