
 

Katechéza Svätého Otca: 

Sviatosť manželstva je zasvätením a poslaním 

 
Vatikán 2. apríla 2014 - Na dnešnej generálnej audiencii Svätý Otec František hovoril v katechéze o manželstve. 

V duchu knihy Genezis vysvetlil, že manželský pár predstavuje „Boží obraz“, a to obaja spoločne, manžel aj 

manželka. „Manželstvo je ikonou lásky Boha, ktorý je s nami“, povedal a poukázal na tajomstvo vzťahu Krista a 

Cirkvi, o ktorom hovorí sv. Pavol v Liste Efezanom (Ef 5, 21-33). Manželstvo ďalej charakterizoval ako 

zasvätenie sa muža a ženy pre lásku, ktoré v sebe obsahuje poslanie, misiu. Hovoril aj o ťažkostiach, s ktorými 

sa manželia musia učiť zápasiť, pričom opäť pripomenul „tri čarovné slovíčka: prosím, ďakujem, prepáč“ a 

vzájomnú modlitbu manželov jeden za druhého. 

Pápež František tak dnes uzavrel cyklus katechéz venovaný sviatostiam.  

Nasleduje plné znenie dnešnej katechézy: 
 

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť 

o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je 

plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na 

začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania 

o stvorení hovorí: «Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, 

muža a ženu ich stvoril... Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne 

k svojej manželke a budú jedným telom» (Gn 1,27; 2,24). Božím obrazom je 

manželský pár, je ním muž a žena, obaja. Nie iba muž, nie iba žena, ale 

obidvaja. Toto je Boží obraz. A táto zmluva medzi mužom a ženou reprezentuje 

Božiu lásku, jeho zmluvu s nami. Toto je krásne, ozaj nádherné! Sme stvorení, 

aby sme milovali, ako odzkadlenie Boha a jeho lásky. A v manželskom zväzku 

muž a žena uskutočňujú toto povolanie v podobe vzájomnosti a plného 

a definitívneho životného spoločenstva. Vtedy, keď muž a žena slávia sviatosť 

manželstva, Boh sa v nich takpovediac odráža, vtláča do nich vlastné črty 

a nezmazateľný charakter svojej lásky. Manželstvo je ikonou Božej lásky k nám. 

Prekrásne! Aj Boh je totiž spoločenstvom. Tri Božské osoby, Otec, Syn a Duch 

Svätý žijú odvždy a navždy v dokonalej jednote, a práve toto je tajomstvom 

manželstva: Boh vytvára z dvoch manželov jediné bytie. Sväté písmo to mocne 

vyjadruje: „jedno telo“. Také intímne je zjednotenie muža a ženy v manželstve. 

A práve toto je tajomstvo manželstva: Božia láska, ktorá sa odráža 

v manželskom zväzku, vo dvojici, ktorá sa rozhodne žiť spoločne. A preto muž 

zanecháva svoj domov, dom svojich rodičov, a ide žiť so svojou manželkou 

a spája sa s ňou tak mocne, že sa stanú podľa slov Svätého písma „jedným 

telom“. Nie sú dvoma, sú jedným. 

Sv. Pavol v Liste Efezanom zdôrazňuje, že v kresťanských manželoch sa 

odráža veľké tajomstvo: Kristov vzťah s Cirkvou, ním ustanovený snubný vzťah 

(porov. Ef 5,21-33). Cirkev je Kristovou nevestou, ide tu o tento vzťah. To 

znamená, že manželstvo zodpovedá špecifickému povolaniu a má byť 

považované za zasvätenie (porov. Gaudium et spes, 48; Familiaris consortio, 

56). Je zasvätením. Muž a žena sú zasvätení pre ich lásku, zasvätení láske. Práve 



v sile tejto sviatosti manželia prijímajú pravé a im vlastné poslanie, aby počnúc 

jednoduchými a bežnými vecami mohli vo vernosti a v službe zviditeľniť lásku, 

ktorou Kristus miluje svoju Cirkev a naďalej za ňu dáva život. 

Naozaj nádherný je plán, vložený do sviatosti manželstva! Uskutočňuje sa 

v jednoduchosti a tiež v krehkosti ľudských podmienok. Dobre vieme, 

s koľkými ťažkosťami a skúškami sa stretáva život manželského páru... Dôležité 

je udržiavať živé spojenie s Bohom, ktoré je základom manželského zväzku. 

Vzťah s Pánom je vždy tým pravým putom. Keď sa rodina modlí, vzťah sa 

udržiava. Keď sa manžel modlí za manželku a manželka zasa za manžela, vzťah 

sa stáva silným. Jeden sa modlí za druhého. Je pravda, že v manželskom živote 

prichádzajú mnohé ťažkosti. Mnohé, však? Keď práca a peniaze nestačia, keď 

deti majú problémy... množstvo ťažkostí. A neraz sa manžel či manželka trochu 

znervóznia a hádajú sa medzi sebou. Alebo nie? Škriepia sa? Stále! Vždy je to 

tak. V manželstve sú vždy hádky. Niekedy aj taniere lietajú, všakže? Smejete sa, 

ale je to pravda! Nemáme však preto zostať skleslí. Ľudská povaha je taká. 

Tajomstvo však tkvie v tom, že láska je silnejšia než chvíľa hádky. Preto 

zvyknem manželom radiť, aby deň, v ktorom sa pohádali, nikdy neskončili bez 

zmierenia. Nikdy! A kvôli zmiereniu netreba volať Organizáciu spojených 

národov, aby k vám domov prišli nastoliť pokoj! Stačí malé gesto, pohladenie: 

„Nuž ahoj, tak zajtra!“ A zajtra sa začne nanovo. Toto je život, ísť ďalej 

s odvahou k ochote prežívať ho spoločne. A to je veľké a krásne, však? 

Manželský život je nádherná skutočnosť a máme ju vždy chrániť, chrániť deti. 

Viackrát som tu už spomenul, že to, čo pomáha manželskému životu, sú tri 

slová. Neviem, či si ich pamätáte. Tieto tri slová sa majú vždy používať 

a nemajú doma chýbať: „prosím, ďakujem, prepáč“. Tri čarovné slová. 

„Prosím“; aby sa manželský život vyhol nástojeniu. „Prosím ťa, čo 

povieš, ako sa ti to pozdáva?“ „Dovolíš, prosím ťa?“ - „Ďakujem.“ Vedieť sa 

poďakovať manželovi, manželke. „Ďakujem za to, čo si pre mňa urobil. Vďaka 

za to.“ Poďakovanie je nádherné. A keďže všetci robíme chyby, je tu ešte ďalšie 

slovo, ktoré je niekedy náročné vysloviť, treba ho však povedať: „Prepáč mi, 

prosím. Prepáč!“ - Ako to teda bolo? „Prosím, ďakujem, prepáč“. Zopakujme 

všetci! [Spolu s prítomnými:] „Prosím, ďakujem, prepáč“. S týmito troma 

slovami, s modlitbou manžela za manželku a manželky za manžela, s neustálym 

zmierovaním sa skôr ako sa skončí deň, bude manželstvo napredovať. Tri 

čarovné slovíčka, modlitba a neprestajné zmierovanie sa. Pán nech vás žehná 

a modlite sa za mňa. Ďakujem.  
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