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VPLYV ŽITIA ČI NEŽITIA PRIRODZENÝCH METÓD NA DUCHOVNÝ ŽIVOT MANŽELOV 
BB – 19. 1. 2013 

 

V prvom rade chcem upresniť, že pod pojmom duchovný život tu budem myslieť sviatostný život, 
teda pravidelné a časté prijímanie sviatostí zmierenia a Eucharistie, pretože žiť solídny duchovný život 
bez solídneho sviatostného života u katolíkov nie je možné.  

Čo spôsobujú sviatosti? Posväcovanie. Sviatosti prijímame, aby sme sa posväcovali, teda spájali 
svoje srdce (vôľu, rozum) s Pánom a zbavovali sa všetkého, čo je v rozpore s prirodzenosťou človeka. 
„Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie:  aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju 
nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha... Veď Boh 
nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, 
ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha.“ (1 Sol 4, 3 - 8) Toto však nie je cieľ prijímania sviatostí 
a posväcovania sa. Skrze sviatosti sa posväcujeme preto, aby sme sa pripodobňovali Kristovi. „Lebo 
ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený 
medzi mnohými bratmi.“ (Rim 8, 29) „Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho 
skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý 
ho stvoril.“ (Kol 3, 9-10) Toto pripodobňovanie sa Kristovi znamená, že sa stávame schopnými milovať 
jeho láskou. „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12) 
Skrze posväcovanie máme dosiahnuť čo najvernejšie pripodobnenie sa Ježišovi Kristovi, aby sme žili 
a milovali tak, ako on. Všetky sviatosti nám pomáhajú dosiahnuť práve tento cieľ.   

Sviatosti nás teda nie len očisťujú, teda oddeľujú od hriechu, ale majú aj snubný charakter, tzn., 
že ich cieľom je zjednocovať Cirkev - nevestu s Kristom - ženíchom. Podobným Kristovi sa stávam tým, 
že sa prostredníctvom sviatostí zjednocujem - snúbim s ním a s jeho láskou.  

Čo je tým princípom, ktorý ma očisťuje a zjednocuje s Bohom? Je ním Božia milosť, ktorú 
definujeme ako Bohom zdarma darovanú účasť na jeho živote. Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej 
Božej milosti. Sviatosti naozaj spôsobujú Božiu milosť – keď kňaz na dieťa leje trikrát vodu a hovorí 
slová „Ján, ja ťa krstím v mene Otca, i Syna i DS“, vtedy reálne, hoci neviditeľne prichádza DS 
a posväcuje srdce dieťaťa. Takisto sa to deje pri vysluhovaní ostatných sviatostí. Z toho vyplýva, že aj 
sviatosť manželstva má byť zdrojom Božej milosti a posväcovania manželov a to nie len vo chvíli 
uzavretia manželstva, ale po celý život. SO JPII dokonca hovorí, že sviatosť manželstva v istom zmysle 
slúži ako prototyp či model pre všetky ostatné sviatosti, pretože v manželoch najzreteľnejšie zjavuje 
spojenie Krista a Cirkvi.  

Ako a za akých podmienok sa deje posväcovanie manželov vo sviatosti manželstva? 

Tu sa dostávame k vplyvu žitia či nežitia prirodzených metód na duchovný život manželov. Ak sa 
má stať manželské objatie týmto prameňom posvätenia oboch manželov, musí byť žité v súlade so 
zákonmi vpísanými do prirodzenosti oboch. Duchovný život človeka v prvom rade úzko súvisí so 
zákonmi vpísanými do ľudskej prirodzenosti človeka, muža a ženy. Sv. Tomáš Akvinský povedal: 
„Milosť stavia na prirodzenosti.“ V súvislosti s našou témou to znamená, že manželia na to, aby mohli 
žiť duchovný život, aby mohli žiť v posväcujúcej milosti a žiť teda svoje manželstvo ako sviatosť, 
potrebujú poznať a rešpektovať zákony vpísané do ich samej prirodzenosti. Jednoducho povedané: nie je 
možné žiť nadprirodzený život v manželstve, ak sa nerešpektuje zákon prirodzeného života v manželstve. 
Ak sa to niekto snaží skĺbiť, začína sa pohybovať na území svätokrádeže, pretože vedomé a dobrovoľné 
odmietanie tohto prirodzeného zákona a žitie mimo neho je ťažkým hriechom. S. Otec Pavol VI. k tomu 
hovorí: „Lebo aj prirodzený zákon vyjadruje Božiu vôľu a jeho verné zachovávanie je ľuďom potrebné na 
večnú spásu.“ A dodáva verš z Matúšovho evanjelia: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do 
nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7, 21) Božie 
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zákony Boh nezjavil len vo Svätom písme, ale vložil ich aj do tela muža a ženy a preto ich má človek 
spoznať a zachovávať, aby mu pomohli naplniť jeho povolanie.  

Preto je žitie prirodzených metód plánovania rodičovstva jediným prostredím, v ktorom je možné 
žiť duchovný, sviatostný život, pretože iné prostredie, a to je vždy antikoncepčné, je v priamom rozpore 
so životom v Božej milosti. Keď sa nežijú prirodzené metódy v manželstve, v podstate nie je možné, aby 
manželia naplnili zmysel svojho manželstva, zmysel sviatosti manželstva.  

Sviatosť manželstva manželia prijali na to, aby ich celý život táto sviatosť posväcovala, tak, ako 
kňaza posväcuje slávenie s. omše a iných sviatostí. Manželstvo je jediná sviatosť, ktorú nevysluhuje 
kňazská moc, ale vysluhujú si ju manželia sami. Ale nevysluhujú si ju len pred oltárom, keď si jeden 
druhému vyjadrujú manželský sľub. Túto manželskú milosť si vysluhujú vždy, keď si nejakým 
spôsobom prejavujú Kristovu lásku. V GS 50 čítame: „Túto (manželskú) lásku Pán uznal za dobré 
ozdraviť, zdokonaliť a zušľachtiť osobitným darom milosti a kresťanskej lásky. Taká láska, spájajúc 
ľudské hodnoty s božskými, privádza manželov k dobrovoľnému vzájomnému sebadarovaniu, ktoré sa 
prejavuje citmi a výrazmi nežnosti, preniká celý ich život a práve svojím ušľachtilým uplatňovaním sa 
zdokonaľuje a vzrastá.“ Práve najvnútornejším prejavom ich dobrovoľného vzájomného sebadarovania je 
manželské objatie, ktoré sa tým pádom stáva prameňom, z ktorého sa na oboch vylieva Božia milosť 
a posväcuje ich.  

Čo spôsobuje, alebo ako vplýva táto sviatostná milosť manželstva v živote manželov? 
Samozrejme, že napomáha manželom dosiahnuť ciele manželstva, a splniť manželské povinnosti, ako je 
vzájomná láska, vernosť, úcta, výchova potomstva, vzájomná pomoc. Obšírnejšie o tejto milosti učí 
pápež Pius XI. v encyklike Casti connubii, kde čítame: “Keď veriaci vyjadria tento úprimný súhlas, 
otvárajú si pokladnicu sviatostnej milosti, ktorá im ponúka nadprirodzené sily k tomu, aby splnili svoje 
povinnosti a úlohy skutočne verne, sväto a vytrvalo až do smrti. Lebo táto sviatosť nielen že, tých, ktorí 
nekladú prekážky, posilňuje v nadprirodzenom živote, dáva posväcujúcu milosť, ale dáva aj zvláštne dary, 
dobré vnuknutia, zárodky milosti, posilňuje a zdokonaľuje aj prirodzenosť, aby manželia nielen 
ochutnávali a svojim rozumom chápali, ale aj chránili a chceli uskutočniť všetko to, čo má vzťah k 
manželstvu, jeho cieľom a povinnostiam. Konečne, táto sviatosť im dáva právo získať pomoc účinnej 
milosti, vždy, keď im bude ako manželom potrebná.” (BF VII.,615). 

Pavol VI.: „(Otvorenosť životu) prináša totiž rodinnému životu ovocie mieru a pokoja a prispieva 
k rozriešeniu iných problémov. Podporuje starostlivosť o partnera a úctu k nemu, pomáha manželom 
ovládať sebectvo, ktoré je nepriateľom pravej lásky a prehlbuje ich zmysel pre zodpovednosť. A napokon 
rodičom dáva schopnosť hlbšie a účinnejšie vplývať na výchovu detí; a deti a mládež, ako rastú vekom, 
správne zmýšľajú o ľudských hodnotách a pokojne i harmonicky rozvíjajú duchovné a telesné schopnosti“ 
(HV 21). 

Prostredníctvom tejto sviatosti kresťanskí manželia získavajú schopnosť vo svojom manželskom  
a rodinnom živote znovu prežívať samotnú Božiu lásku ku všetkým ľuďom a lásku Ježiša Krista 
k Cirkvi, svojej neveste. Sviatosť manželstva dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Ježiš 
Kristus miloval svoju Cirkev. Takto milosť sviatosti manželstva zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, 
posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života (porov. KKC 1661). 
Z manželstva, ako sviatosti, plynie pre manželov dar a povinnosť každodenne prežívať posvätenie, ktoré 
dostali.  

TAJOMSTVO A PODSTATA SVIATOSTI MANŽELSTVA TEDA SPOČÍVA V TOM, ŽE 
SÁM BOH, KTORÝ JE LÁSKA SA CHCE DAROVAŤ ČLOVEKU AJ CEZ SKÚSENOSŤ 
A KRÁSU ĽUDSKEJ LÁSKY. Preto je pochopiteľné, že táto láska, ak má naozaj byť miestom 
stretnutia s Bohom si vyžaduje od manželov ochotu byť otvorení láske cez úprimné darovanie sa 
druhému a takto aj Bohu. Vyžaduje si úprimnú otvorenosť pred tajomstvom a krásou ako druhého, tak aj 
Boha – a to je žitie prirodzených metód. 
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Tu sa dostávame k tomu, čo sme hovorili na začiatku – že sviatosti nás posväcujú, aby sme sa 
pripodobnili Kristovi a milovali jeho láskou. Skrze žitie prirodzených metód a aktívny sviatostný život 
môže človek v manželstve realizovať Božiu vôľu skrze lásku, ktorá je najvyššou normou 
duchovného života (porov. Mk 12, 28-34).  

Kresťanskí manželia si musia uvedomiť, že skrze sviatosť manželstva vstupujú do „veľkého 
tajomstva Krista a Cirkvi“, ako píše sv. Pavol v Liste Efezanom. Cez život v posväcujúcej milosti (tým 
myslím snahu o žitie prirodz. metód a prijímanie E) sa obaja stávajú účastnými tajomstva lásky Krista 
k Cirkvi. A to je vykupiteľská láska! Manželská láska má podiel nielen na tajomstve stvorenia skrze 
plodenie detí, ale aj na diele vykúpenia a to práve tým, že obaja manželia majú v úcte dvojaký význam 
manželského styku – plodivý a spojivý. Ak manželia postupne dokážu duchovne hodnotiť manželský 
styk, tzn. uvedomujú si, že to, čoho sú účastní pri manželskom spojení, je Božím dielom, začína ich 
posväcovať milosť Kristovej snubnej lásky a ich manželské objatie sa stáva prameňom svätosti – je to 
modlitba. Sv. JPII hovorí, že autentická manželská láska je vykupiteľská a spásonosná a ďalej hovorí, že 
manželstvo zodpovedá povolaniu kresťanov len vtedy, keď sa v ňom zjavuje a uskutočňuje táto 
vykupiteľská a spásonosná láska, ktorú Kristus - Ženích dáva svojej neveste Cirkvi a ktorú sa Cirkev 
snaží Kristovi opätovať. Základom sviatostného manželstva je vzťah lásky Krista k Cirkvi. Ich 
manželstvo sa stáva živým a skutočným obrazom tej jedinečnej jednoty, ktorá robí z Cirkvi - nevesty 
nedeliteľné tajomné telo Pána Ježiša - ženícha. Je to naozaj fascinujúce, keď si uvedomíme, že manželia 
sa dotýkajú Kristovho vykupiteľského diela vtedy, keď žijú svoje sviatostné manželstvo v Božej 
milosti. A to znamená aj to, že táto Kristova láska, ktorá je prítomná v ich vzťahu, ich samých 
vykupuje, uzdravuje, oslobodzuje, očisťuje, premieňa na nové stvorenia, v oboch sa deje to, čo Pavol 
píše v Ef 5, 25-27: „Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom 
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho 
podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ MANŽELSTVO MÁ TEDA NADPRIRODZENÚ 
ÚČINNOSŤ! V GS 48 čítame: „Pravá manželská láska je zapojená do Božej lásky a vedie i obohacuje 
ju vykupiteľská moc Krista a spasiteľná činnosť Cirkvi, aby manželia boli účinne vedení k Bohu a aby sa 
im dostalo pomoci a povzbudenia pri vykonávaní vznešených otcovských a materských povinností. 
Kresťanskí manželia sú posilňovaní a akoby posväcovaní osobitnou sviatosťou na úlohy a dôstojnosť 
svojho stavu. Jej pôsobením konajú svoje manželské a rodinné poslanie naplnení Kristovým Duchom, 
ktorý preniká celý ich život vierou, nádejou a láskou, a tak čoraz viac napredujú v zdokonaľovaní seba, 
vo vzájomnom posväcovaní, a teda aj v spoločnej oslave Boha.“ Z týchto slov jasne vidieť, že sviatosť 
manželstva v sebe obsahuje dielo Kristovej vykupiteľskej lásky k Cirkvi a v manželoch sa pod vplyvom 
Božej milosti toto dielo deje a oni sa ho dotýkajú. Kresťanskí manželia majú teda užívať manželstvo tak, 
aby bolo pre nich a pre svet nástrojom posväcovania. GS 48: „Kresťanská rodina – keďže má svoj pôvod 
v manželstve, ktoré je obrazom zmluvy lásky medzi Kristom a Cirkvou a účasťou na nej – má všetkým 
dávať najavo živú prítomnosť Spasiteľa vo svete a pravú povahu Cirkvi, jednak láskou, veľkodušnou 
plodnosťou, jednotou a vernosťou manželov, jednak láskyplnou spoluprácou všetkých svojich členov.“  

Nežiť, v zmysle ignorovať prirodzené metódy, teda poriadok, ktorým Boh usporiadal manželské 
spolužitie, je v príkrom rozpore s duchovným a sviatostným životom manželov aj s povahou sviatosti 
manželstva ako takej. Nehodné zaobchádzanie s telom manžela/manželky mi pripomína slová sv. Pavla, 
ktoré napísal v súvislosti s nehodným prijímaním Najsvätejšieho Tela Kristovho v Prvom Korinťanom: 
„Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 
Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, 
a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ (1 Kor 11, 27 - 29)  

 
 
Spracoval:  
vdp. Mgr. Andrej Karcagi 


