
ÚVOD:  Manželstvo a rodina ako priority pastorácie
Modul obsahuje pohľad na súčasnú rodinu, objasňuje sprevádzanie manželov a dotýka sa aj sprevádzania rozvede-

ných a osamelých.

VÝZVY: 
V programovej časti Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013 vníma negatívne trendy v súčasnom 

manželstve a rodine a odporúča nasledujúce riešenie: „Najväčšou výzvou sa v tomto ohľade ukazuje posilnenie prípravy 
na sviatosť manželstva. Z veľkého množstva mladých ľudí, ktorí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo, je stále viac tých, 
ktorí túžia po hlbšej príprave na manželstvo.“1 

a) Rodina ako prioritná pastoračná skupina
Rodina je základnou bunkou štátu i Cirkvi, miestom, kde sa prežíva spoločenstvo lásky a života. V súčasnom post-

modernom svete sú manželstvo a rodina z pastoračného aspektu najviac ohrozenými inštitúciami. Katolícka cirkev preto 
neúnavne interpretuje Božie zjavenie o rodine a ponúka ho ako bonum commune celej ľudskej spoločnosti, lebo podľa 
veľkého pastiera rodín sveta pápeža sv. Jána Pavla II. „rodina je dedičstvom celého ľudstva“ (Príhovor na 4. svetovom 
stretnutí rodín v Manile 2003). Ten istý pápež nezabudol ani na rozmer evanjelizácie prostredníctvom rodín, keď napí-
sal: „Budúcnosť evanjelizácie závisí v značnej miere od rodiny ako domácej cirkvi.“ (FC, 52)  Kto dnes dokáže osloviť 

a formovať rodinu, tomu v určitom zmysle patrí zajtrajšok. Z tohto pohľadu starostlivosť o rodinu patrí medzi 
absolútne priority pastorácie. Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013 vníma systematické spochybňo-
vanie tradičného modelu manželstva a rodiny a vplyv sekularizácie na život jej členov. Ako riešenie odporúča posilnenie 
prípravy snúbencov na manželstvo a ich sprevádzanie.2  

b) Sprevádzanie manželov
Ani manželstvá s fungujúcou rodinou nemožno nechať bez pastoračnej starostlivosti. Treba ich duchovne spre-

vádzať na ceste budovania manželskej a rodinnej spirituality vedúcej k stabilnej rodine. K tomu môžu účinne poslúžiť 
už rozbehnuté projekty, ktoré organizujú rôzne prorodinné združenia.3 Mnohé z nich vedú kresťanskí laici, ktorí svojou 
angažovanosťou prehlbujú vlastnú kresťanskú a rodinnú identitu a významne pomáhajú aj iným rodinám k životu podľa 
Božieho zámeru. V súčasnosti výrazne zaostáva taká bezprostredná príprava na manželstvo, ktorá by bola vhodným 
spôsobom prispôsobená na desakralizačné fenomény. Platí to aj pre Cirkev na Slovensku. Nie je možné na snúbencov 
aplikovať rovnaké postupy bez ohľadu na ich životnú situáciu. Úplne chýba zo strany Cirkvi systematické sprevádzanie 
párov v prvých rokoch ich manželstva.4 Pritom sa úplne pozabudlo, že jedným z najdôležitejších apelov pápeža Františka 
na diecézy a farnosti je „sprevádzanie“ manželov a rodičov. Základná forma sprevádzania má podobu blízkosti Cirkvi 
manželom v najrozmanitejších situáciách, v ktorých sa ocitnú. V praktickej realizácii pri sprevádzaní nejde o direktívu 
alebo odbornú terapiu, ale o osobný ľudský spôsob pomoci pri zvládaní ťažkých životných situácií. Sprevádzanie rozve-
dených a osamelých

1 KBS: Pastoračný plán..., Trnava: SSV, 2007, od. 36. 
2 Rada pre rodinu KBS vydala v marci 2011 záväznú smernicu o tom, aké témy má obsahovať bezprostredná príprava snúbencov na manželstvo. 
Smernica zaväzuje všetky katolícke farnosti na Slovensku. Otázka je, ako sa uplatňuje v praxi. 
3 Napr. občianske združenie Manželské stretnutia so sídlom v Trenčíne už takmer 30 rokov systematicky organizuje celotýždňové podujatie na 
obnovu rodín v Banskej Bystrici (už aj vo Vranove n. Topľou). Na programe podujatí sa minimálne raz doteraz zúčastnilo vyše 1500 manželských 
párov zo Slovenska i zahraničia. Väčšina týchto párov sa stretáva aj naďalej vo svojich bydliskách v mesačných intervaloch a prehlbuje sa v proble-
matike prednesených tém. Zdroj: www.mstretnutia.sk
4 V Gréckokatolíckej cirkvi evidujeme Spoločenstvo kňazských a manželských párov – SKALA, ktoré systematicky pristupuje k obnove manžel-
ských párov, riešeniu problematických manželstiev a následne k ich dlhodobému sprevádzaniu. Viac pozri na: www.skalarodin.sk. V Prešovskej ar-
chieparchii dlhodobo pôsobí Centrum pre rodinu na Sigorde. Organizuje celoročne rôzne podporné podujatia pre upevnenie jednoty manželstva 
a rodiny. 
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Počet rozvedených manželstiev na Slovensku po páde totality rapídne narástol.5 Je to nový neželaný fenomén aj 
v prostredí Katolíckej cirkvi, kde sa už urobili počiatočné pastoračné iniciatívy smerom k rozvedeným. Cirkev musí byť 
aj pre rozvedených manželov miestom prijatia. Kde to ľudia necítia, tak je to podnet k spytovaniu svedomia pre tých, 
ktorí by ich mali prijať, teda kňazov, rehoľníkov, ale aj spoločenstvo veriacich. Duchovný pastier má iniciatívne kontakto-
vať rozvedených vo farnosti, kde pôsobí, a otvoriť priestor svojho srdca pre nich.  Pohŕdanie „stratenými ovečkami“ je 
zradou na poslaní dobrého pastiera. 

NAŠA ÚLOHA: 
Gréckokatolícki kňazi, majoritne sami žijúci v rodinách, majú prirodzene blízko k problematike vnímania a spre-

vádzania manželských párov. Potrebujú však sami najprv zažiť istý druh sprevádzania v spoločenstve, aby ho mohli apli-
kovať v konkrétnej pastoračnej službe. Na kňazské dni by mali byť príležitostne pozvané aj manželky kňazov, najmä na 
témy manželstva a rodiny. Tak by mali možnosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami a navzájom sa obohatiť. S rodinou 
úzko súvisí aj otázka odovzdávania viery v rodine. Mladší kňazi by sa mali neustále zdokonaľovať vo vedení a sprevádzaní 
manželov po sobáši. 
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