
10. 
Svätí ako manželia 

 
Svätý Otec 
„Poznáte nejakú manželskú dvojicu svätých manželov? Existuje mnoho beatifikačných procesov 
svätých manželov. Svätí ako manželia, svätí spolu, či už manžel alebo manželka. Normálni ľudia, bežní 
ľudia, ktorí prostredníctvom manželstva svedčili o Ježišovej láske. Každé manželstvo môže byť sväté, 
ak po tom túžite. Vy, manželia, ste ako zasvätení a ste podstatní pre budovanie Cirkvi.“ 
 

„Kristus Pán, ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva a zostáva s nimi. Vo 
vtelení prijíma ľudskú lásku, očisťuje ju, privádza ju k plnosti – a manželom so svojím Duchom 
darúva schopnosť, aby ju žili, prenikajúc celý ich život vierou, nádejou a láskou. Týmto 
spôsobom sú manželia ako zasvätení a prostredníctvom vlastnej milosti budujú Kristovo telo a 
vytvárajú domácu cirkev (porov. Lumen gentium, 11), takže aby Cirkev naplno pochopila svoje 
tajomstvo, pozerá na kresťanskú rodinu, ktorá ho predstavuje rýdzim spôsobom“. (AL 67) 

„Manželia vo vzájomnej láske dostávajú dar Kristovho Ducha a prežívajú svoje povolanie 
k svätosti“. (AL 69) 

„Krása vzájomného a nezištného darovania, radosť z rodiaceho sa života a láskyplná 
starostlivosť o všetkých členov rodiny, od najmenších až po najstarších, sú len niektorými 
z plodov, ktoré činia odpoveď na povolanie rodiny jedinečnou a nenahraditeľnou“. (AL 88) 

 

Manželia Antonio a Angela 

Angela: Ako sa píše v Amoris Laetitia, manželstvo je cestou k svätosti. 
Antonio: Áno, niekedy to bolo náročné a kritické, rovnako ako zasvätený život. 
Angela: Vždy sme rodinu považovali za svoju prioritu, mala prednosť pred osobnými záujmami alebo 
kariérou. 
Antonio: Pred dvadsiatimi rokmi som sa rozhodol, že nebudem pracovať v Číne, aby som mohol 
zostať so svojou rodinou. Bolo to pre mňa veľmi ťažké urobiť tento ústupok, ale osvedčilo sa to. 
 

„Sviatosť manželstva nie je spoločenská konvencia, prázdny obrad alebo len vonkajší znak 
nejakého záväzku. Sviatosť je dar na posvätenie a spásu manželov. [...] Preto rozhodnutie 
vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu musí byť ovocím rozlišovania povolania. (AL 72) 

„Manželia vo svojom zväzku lásky prežívajú krásu otcovstva a materstva; zdieľajú plány aj 
ťažkosti, túžby i starosti; učia sa vzájomnej starostlivosti a obojstrannému odpúšťaniu. V tejto 
láske slávia šťastné chvíle a podopierajú sa v ťažkých etapách svojho spoločného života“. (AL 
88) 

 
Pozvanie k zamysleniu: 

• Keď sa spôsob, akým miluje Boh, stane mierou lásky medzi manželmi, potom sa medzi nimi 
dvoma a v ich rodine stanú bežné veci niečím mimoriadnym; každodenné gestá budú 
premenené, pretože v nich bude prítomný Boh. 

• Vyberme si nejaké gesto (úkon), ktoré robíme zo zvyku (môže to byť ranný pozdrav alebo 
pozdrav pri návrate domov). Pokúsme sa vyjadriť našu lásku týmto malým gestom. 

 
  



Dynamika v rodine: 

• Vyhľadajme nejaký manželský pár, ktorý bol svätorečený, blahorečený, či vyhlásený za 
ctihodných. Prečítajme si o nich niečo a podeľme sa s tým, čo by sa podľa nás dalo uskutočniť 
v našom živote. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Použime text alebo video, ktoré predstavuje život nejakého manželského páru, ktorý bol 
svätorečený, blahorečený alebo vyhlásený za ctihodných. Každý sa v malých skupinkách podelí 
o nejaké črty svätosti, ktoré by sa podľa neho dali uskutočniť v jeho živote. 

 
Modlitba 

Svätá nazaretská rodina, 
pomôž nám, aby sme si deň čo deň osvojovali 
význam každého malého gesta, ktoré  
aj keď robíme zo zvyku alebo zaťažko, 
môže byť prejavom lásky voči človeku, ktorý je nám nablízku. 
Daj, aby sme sa vedeli pozerať na našu rodinu 
ako na cestu nášho ľudského naplnenia, 
ako odpoveď na Tvoje povolanie k svätosti. 
Daj, aby sme vedeli s radosťou prežívať námahy každého dňa; 
aby sme vedeli prijímať každého brata a sestru bezvýhradnou láskou; 
aby sme uverili, že svätosť sa môže stať cestou uskutočniteľnou pre každú rodinu. Amen. 


