
25. 
Príprava mladých ľudí na manželský život 

 
SVÄTÝ OTEC 
„Na to slúžia katechumenátne programy, ktoré pripravujú nielen na slávenie manželstva, ale 
aj na manželský život. Musíme obnoviť prípravu na manželstvo, aby sme pomohli mladým 
ľuďom, počnúc od ich detstva, objaviť, že manželstvo je pravé povolanie.“ 
 

„Okrem toho je vhodné nájsť spôsoby – s využitím rodín, [...] a rozličných ďalších 
pastoračných zdrojov – ako im ponúknuť vzdialenú prípravu, ktorá ich láske pomôže 
dozrieť, so sprevádzaním bohatým na blízkosť a svedectvo. [...] Naučiť sa niekoho 
milovať, to nie je čosi, čo sa improvizuje, ani to nemôže byť cieľom krátkeho kurzu pred 
slávením sviatosti manželstva. V skutočnosti sa každá osoba pripravuje na manželstvo 
už od narodenia. Všetko to, čo jej dala rodina, by jej malo umožniť vziať si ponaučenie 
z vlastného príbehu a urobiť ju schopnou plného a definitívneho záväzku.“ (AL 208) 

„,Nie veľa poznania sýti a uspokojuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnanie vecí.ʻ 
[...] Ide o určitý druh ,iniciácie‘ do sviatosti manželstva, ktorá manželom poskytne 
nevyhnutné prvky nato, aby túto sviatosť mohli prijať s čo najlepšími predpokladmi, a 
začať tak rodinný život so solídnym základom. (AL 207) 

 
Jules José (otec) 
„Preto je žiaduce, aby pastorační pracovníci boli formovaní s ohľadom na obrovské zmeny 
a veľké otázky, ktoré sa týkajú rodiny v súčasnosti; formácia, ktorá konkrétne odpovedá na 
tieto otázky a zmeny.“ 
 

„Spolu s pastoráciou orientovanou špecificky na rodiny javí sa potreba ,adekvátnejšej 
formácie pre kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky, pre katechétov a ďalších, ktorí 
sú činní v pastoráciiʻ. Seminaristi by mali mať širšiu interdisciplinárnu formáciu 
ohľadom snúbenectva a manželstva, a nielen ohľadom doktrinálneho učenia.[...] V tom 
zmysle je zdravou kombinácia času prežitého v seminári a času vo farnosti, lebo 
umožňuje nadobudnúť väčší kontakt s konkrétnou realitou rodín. Vskutku počas celého 
pastoračného života sa kňaz stretáva predovšetkým s rodinami.“ (Porov. AL 202-203) 

„Odborníci, predovšetkým tí, ktorí majú skúsenosť so sprevádzaním, pomáhajú 
stelesňovať pastoračné návrhy v reálnych situáciách a v konkrétnych starostiach 
rodín. ,Formačné programy a kurzy špecificky určené pre pastoračných pracovníkov ich 
môžu urobiť spôsobilými na to, aby postup prípravy na manželstvo vkladali do širšej 
dynamiky cirkevného života.ʻ[...] Všetko toto nijakým spôsobom neumenšuje, ale len 
dopĺňa základnú hodnotu duchovného vedenia, neoceniteľných duchovných prameňov 
Cirkvi a sviatostného zmierenia“ (AL 204)   



Pozvanie k zamysleniu: 

 Zamyslím sa na ľuďmi v mojom živote, ktorí mi poskytli pozitívne svedectvo 
o manželskom a rodinnom živote a poďakujem sa Pánovi za to, že mi ich dožičil.  

 
Dynamika v rodine: 

 Spoločne si prečítajme časť apoštolskej exhortácie Christus vivit o ohlasovaní evanjelia 
mladým ľuďom a spolu sa o tom porozprávajme (napr. body 44, 257, 264). 

Dynamika spoločenstva alebo skupiny: 

 Navrhnime v spoločenstve, aby sme sa pomodlili za mladých ľudí a ich povolanie. Ak 
niekto chce, môže napísať modlitbu na kúsok papiera a dať ho do košíka. Tieto 
modlitby zostanú k dispozícii pre tých, ktorí vstupujú do kostola; tí si môžu vytiahnuť 
jednu z týchto modlitieb a povzniesť modlitbu brata alebo sestry k Otcovi. 

 
Modlitba 

Pane Ježišu, 
modlime sa za mladých ľudí,  
aby mohli zakúsiť 
vo svojich rodinách 
silu lásky. 
 
Modlime sa za snúbencov, 
aby pochopili, že manželstvo si vyžaduje kreatívne i majstrovské úsilie, 
ktoré treba podstupovať deň čo deň. 
 
Modlime sa za rodiny nášho spoločenstva, 
aby boli svedkami, 
silnej, pevnej, solídnej a radostnej lásky. 

Amen. 
 

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/postsynodalna-apostolska-exhortacia-christus-vivit

