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Anotace 

 Tato práce s názvem Interpretace manželského slibu jako součást 

pastorační přípravy na manželství v sobě chce shromáždit témata související 

s tématem přípravy na manželství a zároveň se pokusit interpretovat manželský 

souhlas pomocí výkladu bohaté biblické antropologie v rámci pastorace. K 

tomu používáme poznatků jiných autorů, pramenů, jako Bible a dokumentů 

církve i vlastní zkušenosti a zkušenosti jiných. Dotýkáme se zde témat jako 

pastorace, pastorace manželství, nabízíme vlastní pojetí přípravy na manželství 

a její obsah, kde nechybí již jednou zmíněná biblická antropologie, od které se 

odrážíme k vysvětlení důstojnosti manželství a k principu rovného partnerství. 

A na základě toho navrhujeme interpretaci jednotlivých částí manželského 

souhlasu, čemuž předchází interpretace tří otázek před samotným manželským 

souhlasem. Jako poslední řadíme praktické připomínky k samotnému 

svatebnímu obřadu a procházíme jeho děj. 
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Summary 

This work called Interpretation of the marriage vow as a part of pastoral 

praparation for the marriage wants to collect themes connected with a theme 

of preparation for the marriage and withal tries to interpret the marriage 

agreement through the interpretation of rich biblical anthropology in the ambit 

of pastoration. We use knowledges of other authors, origins as Bible and 

documents of Church, own experiences and experiences of others. We touch 

here themes as pastoration, pastoration of marriage, we offer own conception 

of preparation for the marriage and its content where once mentioned biblical 

anthropology does not miss. From the anthropology we continue to explain the 

dignity of marriage and the principle of equal partnership. And based on all of 

this we suggest interpretation of particular parts of the marrriage agreement, 

just before this goes interpretation of three questions asked before the the 

marriage agreement. In the end we place practical comments to the wedding 

ceremony itself and we go through its process. 
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Úvod 

 Chtěli bychom vytvořit text, který bude vhodným vodítkem pro 

snoubence, kteří absolvují přípravu na manželství, nebo pro ty, kteří takové 

přípravy vedou. Také bychom chtěli do centra tohoto textu a celé přípravy na 

manželství postavit manželský slib a jeho interpretaci společně s tématy, 

o kterých se domníváme, že jsou pro toto téma nezbytná. 

Interpretaci manželského slibu, o kterou se zde chceme pokusit, 

bychom chtěli zasadit do rámce pastorační přípravy na manželství. Proto bude 

nutné se s pastorací obecně seznámit, ale i potom konkrétněji s pastorací 

manželství.  

 Tedy seznámíme se s předmětem pastorace manželství a poté bychom 

rádi načrtli náš vlastní pastorační koncept a jeho obsah. Zde by neměl chybět 

příklad toho, jak se snoubenci jednat, ale i příklad obsahu jednotlivých setkání. 

Zde bychom chtěli projít pojetí manželství v kanonickém právu a občanském 

zákoníku, ale především se chceme věnovat biblické zvěsti o člověku, která 

definuje i pojetí manželství v rámci principu rovného partnerství. A k tomu se 

chceme přihlásit. 

 Na základě biblické antropologie bychom chtěli interpretovat 

manželský slib a jeho jednotlivé části, které jsou dozajista též obsahem naší 

koncepce přípravy na manželství, ale my zde interpretaci manželského slibu 

budeme věnovat samostatnou kapitolu a nezařadíme ji do jedné veliké kapitoly 

společně s jinými tématy. Nejdříve však vyložíme manželský slib jako reálný 

symbol. A to pro lepší a hlubší pohled na manželský souhlas. Pak bychom se 

chtěli věnovat třem otázkám, které předcházejí manželský slib a jsou vstupní 

branou do celého manželského souhlasu. Poté rozdělíme manželský slib do 

jednotlivých částí a vždy navrhneme kratičkou interpretaci.  
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Jako poslední bychom chtěli zařadit samotný průběh svatebního obřadu. 

Zastavit se u jednotlivých praktických záležitostí, vysvětlit jednotlivé 

symboliky různých úkonů, které se v obřadu vyskytují. 
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1. Rámec pastorace 

 Nejdříve je na místě si vyjasnit pojem pastorační práce, a to jak na 

obecné rovině, tak i konkrétně v pastorační přípravě na manželství. Nyní 

představíme pastorační práci a její obsah a poté se zaměříme na pastorační 

práci ohledně manželství. 

 

1.1. Pastorační práce 

 Pastoraci jako svébytný obor můžeme definovat mnoha způsoby. My se 

zde pokusíme vystihnout pouze základní principy, které pastorační práci určují.  

To, co je pastorační práce, vyjádříme nejdříve pomocí slov Aleše 

Opatrného, pastorálního teologa, který přednáší tento obor na Katolické 

teologické fakultě v Praze. Podle něj můžeme pastoraci definovat jako 

„zabývání se lidmi v konkrétních životních podmínkách ve světle evangelia.“
1
 

Nebo jinými slovy od téhož autora, „Pastorace je působení církve z inspirace 

evangelia jak interní - tím je rozuměna pastorace věřících v užším slova 

smyslu, tak externí - tím je míněna jak péče o obecné blaho, tak péče o ty, kdo 

stojí na okraji církve.“
2
 

 V těchto krátkých definicích si můžeme povšimnout hned několika 

důležitých bodů. Nyní se na ně podíváme blíže, aby nám byly bližší a více 

jasné. Ještě nebudeme myslet na pastorační činnost jako přípravu na 

manželství, zatím zůstaneme u obecných obsahů, jak jsme již zmiňovali výše. 

 Z dosud vysloveného zaznamenáváme, že středem pastorace je člověk 

jako jedinec nebo společenství, v konkrétních situacích života, které jsou 

radostné i bolestné. To nám říká i Pastorální konstituce o církvi v dnešním 

                                                 
1
 Opatrný, Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti, Karmelitánské nakladatelství Kostelní 

Vydří 2001, s. 9 
2
 Tamtéž 
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světě Gaudium et spes. „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby…“ 

(GS 1) Obsah tohoto dokumentu využijeme ještě později. Člověkem se zde 

nemyslí jen člen církve, ale i nečlen. Pastorace tedy zahrnuje všechny lidi. A to 

na pozadí biblické zvěsti o Bohu a člověku, která člověka představuje v jeho 

lidské důstojnosti jako obraz milujícího Boha. „Bůh stvořil člověka, aby byl 

jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ 

(Gn 1, 27) Mluvíme zde o principu personality, který je antropologickým 

ukotvením celé pastorace. „Důstojnost člověka představuje nejvyšší morální 

princip.“
3
 Dalším důležitým etickým pojmem v pastoraci je obecné dobro, 

o které se lidé v pastorační službě zasazují vzájemnou solidaritou. „Každý 

člověk v nouzi má přece jako osoba nárok na pomoc a blízkost bližních. Jeho 

situace se tak neřeší vyloučením a stigmatizací, ale společenskou osvětou 

a bezpodmínečným přijetím. Jako bližní a součást společnosti má nárok na 

solidaritu celé společnosti. Univerzálním základem solidarity, tohoto 

zvláštního postoje univerzální zodpovědnosti za cizí utrpení, je respekt k osobní 

důstojnosti každého člověka a kritériem pro míru a rozsah solidární 

náklonnosti, sounáležitosti a lásky je nouze a utrpení druhého.“
4
 

 Tolik tedy k základnímu rámci pastorace, který určuje bohatá biblická 

antropologie, jejíž centrum se odehrává v principu personální důstojnosti 

člověka a tento princip vytváří prostor pro vzájemnou solidaritu, která se 

projevuje v blíženecké lásce.  

 

1.2. Gaudium et spes a motivace z Písma 

 Nyní se podívejme přímo na to, jak pojímá pastoraci katolická církev, 

v jejíž tradici se chceme pohybovat. Důležité pro nás bude zejména to, jak se 

                                                 
3
Společné etické základy pastorační a sociální práce, R. Milfait in O. Fischer, R. Milfait: Etika 

pro sociální práci, s. 166 
4
 Tamtéž s. 170 
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k pastoraci staví, jak o pastoraci smýšlí, co o této činnosti říká. To je důležité 

jak pro ty, kteří přípravu na manželství povedou, tak pro snoubence, kteří se 

budou na manželství připravovat. Proto, abychom věděli, co můžeme 

nabídnout, nebo co očekávat. Vezmeme základní dokument, který nám leccos 

pomůže osvětlit. Tímto dokumentem je již zmíněná Pastorální konstituce 

o církvi v dnešním světě.  

Ve snaze všem vyložit a přiblížit přítomnost a působení církví 

v dnešním světě (GS 2) otcové 2. Vatikánského koncilu prezentují pastorační 

snažení církve takto. Nechejme právě zde zaznít úvod celé pastorální 

konstituce: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých 

a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových 

učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. 

Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém 

putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst 

o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je 

opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami.“
5
 Můžeme to chápat tak, že 

církev s veškerou svojí činností chce být co nejblíže všem lidem, oslovovat je 

a podporovat, zejména v důležitých, radostných ale i bolestných okamžicích 

života. Člověk se totiž „snaží proniknout hlouběji do svého nitra, ale často se 

ocitá ve větší nejistotě sám o sobě. Postupně stále jasněji objevuje zákony 

společenského života, ale neví si rady, jaký směr mu má dát.“
6
 A církev do 

těchto zmatků a nejistot člověka promlouvá, odhaluje tajemství života, které je 

inspirované radostnou zvěstí evangelia, pomáhá nalézat člověku moudrost, 

radost a lásku, kterou sama čerpá z „nevysychajícího pramene“. Církev se cítí 

být součástí lidských dějin a chce promlouvat ke každému člověku. (GS 1)  (Jk 

2, 1–13) 

                                                 
5
 GS 1 

6
 GS 4 
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Úkol, který jí byl dán Ježíšem Kristem, „Jděte do celého světa a kažte 

evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16, 15), chápe církev jako své poslání. To 

pak má každý pokřtěný projevovat v konkrétních skutcích, podle slov 

evangelia (Mt 25, 31 – 46) nebo (Jk 2, 14-17).  

Všechny zde zmíněné biblické texty uvedeme v přílohách jako nabídku 

k zamyšlení. Také z důvodu větší přehlednosti.  

Tedy církev chce být vždy na blízku lidem v situacích jejich života. 

A to i tehdy, když se dva lidé, muž a žena, rozhodnou vstoupit do manželství. 

Má k tomu své důvody, o kterých se zmíníme dále. Podívejme se tedy na 

pastoraci manželství blíže. Bude jí věnována následující část textu. 

 

1.3. Pastorační práce v přípravě na manželství  

 Nyní, když jsme prošli obecný rámec pastorace a postavení církve 

k pastoraci, jako k nástroji k přibližování se lidem, je čas přistoupit k pastoraci 

manželství, které je naším ústředním tématem. Řekli jsme, že pastorací 

rozumíme činnost inspirovanou Písmem a křesťanskou tradicí, která se zabývá 

konkrétními situacemi člověka v jeho celistvosti. V našem zorném poli je teď 

manželství. Konkrétně příprava na něj. Tato situace, do které člověk vstupuje, 

nabízí velký prostor pastorační činnosti, kterou církev tímto směrem směřuje. 

  Podívejme se trochu blíže, co nám o předmanželské přípravě předkládá 

církev. A velmi kratičce na to, jak na tomto poli sama působí, co nabízí.  

 

1.3.1. Důležité dokumenty církve 

 Odrazme se od věty, „Šťastný život člověka i lidské a křesťanské 

společnosti těsně souvisí s dobrým stavem manželského a rodinného 

společenství.“ (GS 47) Díky tomuto si můžeme znovu uvědomit důležitost 

manželského svazku, kterou mu církev přikládá. O tom svědčí i to, že tématu 
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manželství a rodiny je věnováno mnoho prostoru. Uveďme jen několik 

příkladů: Familiaris consortio, některé části již zmíněné encykliky Gaudium et 

spes, zejména pak 1. kapitola s názvem Jak podpořit důstojnost manželství 

a rodiny, a dále mnoho jiné literatury, která je v nabídce křesťanských 

nakladatelství. Mnoho z nás si teď jistě řekne: „Nic nového pod sluncem. 

Vždyť církev je tradičně prorodinná.“ Ano, to jistě. Jen jsme zde chtěli 

připomenout důležitost, jaká je svátostnému manželství v církvi přikládána.  

 „Potřebnější než kdy předtím je dnes příprava mladých lidí na 

manželství a rodinný život.“ (FC 66) Proto církev do této přípravy vnáší 

strukturu a systém. Rozlišuje vzdálenější, bližší a bezprostřední přípravu (FC 

66). Každé toto období je něčím typické. Nám však postačí pro teď toto: první 

dvě se odehrávají především v rodinách a farnostech pečlivou a láskyplnou 

výchovou. Jde zde především o ukotvení ve společnosti, nalezení hodnot 

a zrání ve svobodnou a plně lidskou bytost. Bezprostřední příprava se koná 

v posledních týdnech před svatbou. Je vyvrcholením celé přípravy na 

manželství. Slouží k ještě většímu prohloubení vztahu muže a ženy mezi 

sebou, uvědomění si vztahů ke společnosti a v neposlední řadě vztahu k Bohu. 

Doporučuje se také, aby bezprostřední příprava nebyla podceňována a aby od 

ní nebylo upouštěno.  

 Důvody k tomuto zdůrazňování přípravy na manželství nám můžou být 

jasné. Nicméně si povězme aspoň toto. Pokud se člověk na svůj kariérní 

a profesionální život připravuje studiem třeba i osmnáct let, proč by tedy měla 

být příprava na manželství podceňována? Vždyť církev, jak už jsme dříve 

citovali, říká: „Šťastný život člověka i lidské a křesťanské společnosti těsně 

souvisí s dobrým stavem manželského a rodinného společenství.“ (GS 47) Je to 

právě důležitost a velikost manželství, jak ho chápe církev, které právě 

zakládají doporučení, aby od přípravy na manželství nebylo upouštěno.  
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1.3.2. Pastorační aktivity v praxi  

 Vidíme, že důležitost a důstojnost manželství je církví deklarována na 

všech frontách. Podívejme se nyní krátce na to, že církev svojí činností 

nezůstává jen u slovních doporučení, ale že sama aktivně vstupuje do 

pastorace. 

Již jsme zde říkali, že na téma manželství vychází mnoho poučné 

literatury. Mnoho z těchto publikací vychází právě pod hlavičkou „křesťanské 

literatury“. Kvalitu musí každý zvážit sám. Ne vše musí být pro každého 

vhodné.  

 Dobrým příkladem za vše budou webové stránky Centra pro rodinu 

Arcibuskupství pražského.
7
 Zde se dá dohledat zpracovaný text přípravy na 

manželství,
8
 který obsahuje mnoho důležitých témat. Načrtává základní rysy 

toho, jak by mohl takový přípravný kurz na společný život vypadat. Existují 

i jiné weby, které je možno dohledat. 

 Bezprostřední příprava probíhá často tak, že snoubenci docházejí na 

nějaký přípravný kurz, který vede pastorační pracovník. Je možný i jiný 

způsob, kdy snoubenci navštěvují jiné starší manžele. I to se v křesťanském 

prostředí děje. Avšak sami nemůžeme kvalitu takové přípravy hodnotit, jelikož 

jsme s ní neudělali zkušenost. 

 To, jak probíhá bezprostřední příprava na manželství, není striktně 

dáno. Je možné kombinovat více různých přístupů. I jeden takový přístup, 

který bude pojatý jako interpretace manželského slibu, chceme nabídnout my 

zde. 

 

                                                 
7
 http://cpr.apha.cz/ 

8
 http://cpr.apha.cz/priprava-na-manzelstvi-zakladni-material/ 
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1.4. Shrnutí 

 Dříve, než se pustíme dále, se v krátkosti ohlédněme zpět.  

 Došli jsme k tomu, že pastorace manželství nabízí široké pole možností, 

jak přípravu na manželství pojmout. I my nabídneme v následující kapitole 

jedno z možných pojetí toho, jak taková příprava může proběhnout, a co je 

třeba si v jejím průběhu uvědomit. K tomuto jsme se dostali přes definici 

pastorace. Protože v jejím rámci se příprava na manželství odehrává. Zde jsme 

zmínili její důležité aspekty, které se i církev snaží naplňovat. Ta také chce být 

skrze pastorační činnost nablízku všem lidem v mnoha důležitých situacích 

jejich života. To jsme zmínili v části 1.2.  

 Dále jsme připomenuli a odůvodnili důležitost manželství, která je 

v křesťanských kruzích patrná a načrtli jsme model přípravy, který nám 

předkládá FC. Ještě v krátkosti jsme zmínili některé pastorační aktivity 

směřující k přípravě na manželství.  
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2. Pastorační koncept přípravy na manželství 

a jeho obsah 

 Rádi bychom navázali na kapitolu o pastoraci a pastoraci manželství 

naší představou koncepce přípravy a jejím obsahem. Také bychom rádi zmínili 

některé zajímavé související aspekty. 

 Nejdříve si je třeba uvědomit, že žádat o sňatek v církvi často přicházejí 

nejen ti, kteří v církvi aktivně žijí, ti, kteří Boha vyznávají „… v Duchu 

a pravdě“ (Jan 4, 23), ale i ti, kteří přicházejí jen na základě zájmu a křestního 

listu. To je třeba rozlišit. A přizpůsobit přístup i náročnost obsahu přípravy. Jen 

bychom zde chtěli připomenout zejména těm, kteří přípravu na manželství 

povedou, aby pamatovali na to, že duchovní bohatství církve, svátost 

manželství nevyjímaje, je určeno všem. Vždyť Ježíš řekl: „A já, až budu ze 

země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ (Jan 12, 32) Pokud tedy zrovna ti dva 

nastávající manželé můžou být „přitaženi“ právě díky přípravě na manželství, 

je toho třeba s citlivostí k jejich osobám využít.  

Dále máme na mysli určitý počet setkání. Ten se odvíjí od již 

zmíněného vztahu a od aktuální situace a podmínek, ve kterých se oba 

nacházejí. Je třeba uvážit stupeň vývoje jejich vzájemného vztahu a hloubku 

vhledu do tématu manželství. Proto je důležité zvolit odpovídající formu 

dialogu. Jako příklad zde můžeme uvést rozhovor Ježíše se samařskou ženou. 

(Jan 4, 1-42) (viz příloha) Všimněme si toho, jak a kde s ní rozhovor zapřede. 

U studny. A říká: „Dej mi napít!“ (Jan 4, 7) Ježíš začíná rozhovor naprosto u 

základní potřeby. Navíc je v pozici žádajícího. Neříká jí, „Hele, víš ten 

Bůh…“. Začne dialog tam, kde tomu žena může rozumět a postupně ji přivádí, 

dnes bychom řekli, do světa křesťanského poselství.  

Stejně tak je podle nás třeba navázat dialog se snoubenci, kteří se chtějí 

připravovat na manželství. To zejména u těch, kteří nevedou život z víry, ale 
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i u jiných. Začít tam, kde tomu rozumí. Je třeba vycházet od nich. Např.: jak 

oni rozumí manželství, co očekávají od druhého, historie jejich vztahu atd. 

A teprve pak nabízet určitá pojetí, poznatky, zkušenosti a přecházet více do 

světa křesťanského poselství, jak jsme zmínili o pár řádků výše. 

Jako vhodné, jak s nastávajícími manželi začít, nám připadá zeptat se na 

jejich očekávání od manželství. Je zajímavé vědět, co vlastně od manželství 

očekávají. Prozradí to i úroveň jejich vhledu do tématu manželství a jejich 

chápání této problematiky. A možná se i oni o sobě navzájem dozvědí něco 

nového. Zde se jako dobrý a vtipný materiál nabízí očekávání žen a mužů 

v manželství od Kratochvíla.
9
 

Rádi bychom tedy ještě jednou zdůraznili, co pokládáme při přípravě na 

manželství za důležité. Je to vzájemný dialog, kde uznáváme jedinečnost 

a osobitost obou snoubenců jako jednotlivců, ale i jako páru. Dialog, který je 

založený na vzájemné důvěře a který začíná tam, kde to chápání obou 

snoubenců umožňuje a postupně je uvádí do křesťanského poselství, které se 

odráží i ve svátosti manželství. V našem případě konkrétně v manželském 

slibu, který se později pokusíme interpretovat. 

Nyní se ještě zastavíme u toho, jak vlastně manželství církev pojímá. 

Abychom neskončili jen u toho, že manželství je důležitá instituce. Pro 

snoubence, kteří přicházejí žádat o sňatek v církvi, je důležité vědět, jaké pojetí 

manželského vztahu je zde nabízeno. Tím také naplníme obsah konceptu 

přípravy. 

 

2.1. Prameny  

 V našich kulturních podmínkách jsou nám známy dva způsoby 

uzavírání manželství mezi mužem a ženou: Občanský sňatek a církevní sňatek. 

                                                 
9
 Manželská a párová terapie, Stanislav Kratochvíl, Portál s.r.o. Praha 2009, s. 105-113 
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Oba jsou definované v Zákoně o rodině č. 94/1963 sb. S tím, že „podmínky 

uzavření manželství stanovené tímto zákonem platí i pro církevní sňatek.“ 

(§4b). Pokud se jedná o sňatek v katolickém prostředí, tak jako v našem 

případě, je dále blíže specifikován v Kodexu kanonického práva,
10

 (dále jen 

CIC) a jako svátost je manželství blíže vyložené v Katechizmu katolické církve 

ve druhém oddíle (Sedm svátostí církve) druhé části (Slavení křesťanského 

tajemství). Dále nesmíme opomenout, již jednou zmiňovanou biblickou zvěst 

o člověku v knize Genesis, které se budeme ještě jednou podrobněji věnovat, 

a odkud vyvstává základ pojetí člověka jako osoby, ale i pojetí manželství jako 

partnerského vztahu. Za jiné vhodné zdroje a prameny můžeme označit, již 

v tomto textu citované FC a GS a jiné dokumenty církve. A samozřejmě i jiná 

běžná literatura, která se tématu manželství věnuje, nám může přinést mnoho 

zajímavých podnětů.  

 My se zde chceme zabývat pouze sňatkem a chápáním manželství 

v křesťanském prostředí a čerpat pro to chceme z bohatství křesťanské, 

zejména pak katolické tradice, proto ostatní pojetí opomeneme.  

 

2.2. Kanonické právo 

 Podmínky, za kterých může být manželství uzavřeno jak před státem 

a i před církví, se v mnohém neliší. Jak už bylo řečeno výše, ze Zákona 

o rodině víme, že „podmínky uzavření manželství stanovené tímto zákonem 

platí i pro církevní sňatek“. (Viz výše) Obecně známými podmínkami jsou 

plnoletost, svobodný souhlas, neexistence předchozího manželství, svéprávnost 

a snoubenci nesmějí být v blízkém příbuzenském vztahu, tzn. v první nebo 

druhé příbuzenské linii. Pro kanonické právo navíc platí, že církevní sňatek 

může vzniknout mezi dvěma pokřtěnými katolického vyznání. Pokud si 

                                                 
10

 Kodex kanonického práva, Zvon české katolické nakladatelství, Praha 1994 
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nekatolík chce vzít katolíka, musí být udělen souhlas místního ordináře (srov. 

CIC Kán 1086 §2), a pokud uzná za vhodné, musí dojít ke splnění podmínek 

z CIC Kán. 1125. Pokud se jeden ze snoubenců hlásí k jiné křesťanské tradici, 

„...je třeba brát v úvahu a respektovat také předpisy jeho vlastního 

náboženského nebo církevního práva…“
11

. V plnění závazků vznikajících 

z manželství se jistě občanský a církevní sňatek před státem neliší. Před církví 

tomu už tak není.  Ti, co jsou oddáni církevně, na sebe berou navíc závazky, ke 

kterým je váže Kodex kanonického práva. A ty nejsou platné v občanské 

úpravě. Nemuselo by být tedy zřejmé, čím se tyto dva způsoby sňatku liší, 

mimo několika, řekněme, kosmetických odlišností. Pojďme si povahu 

manželství mezi dvěma pokřtěnými trochu více přiblížit. 

  Důležité zde je toto. Kán. 1055 §1 nám říká o pojetí sňatku 

a manželství v Katolické církvi cosi velmi důležitého, „Manželský svazek, 

kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého 

života,… je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“ 

Povšimněme si zejména slova svazek. Je zajímavé, že se zde nepoužívá slova 

smlouva. Od té lze odstoupit, ale svazek je něco daleko hlubšího, něco, co jen 

tak zrušit nelze. Proto také slova nejvnitřnější společenství, ta poukazují na to, 

že manželství je něco, co se dotýká samého nitra člověka. Nejdůležitější však 

na církevním chápání manželství je sama skutečnost, že je považováno za 

svátost. Znamená to tedy, že církevní sňatek vyžaduje po manželích prožívat 

své manželství jako znamení Boží přítomnosti zde na zemi. (Srov. Frýdl str. 

93, in Teologie těla Jana Pavla II) Svátost je totiž podle obecně uznávaného 

významu viditelným znamením.  

Řekli jsme tedy, že manželství uzavírané v církvi se např. od manželství 

uzavíraného před státem v základních podmínkách neliší. Je však důležité 

                                                 
11

 Němec str. 24, podle CCEO Kán. 780 §2 
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myslet na to, že v církvi mluvíme o svátostném manželství, a to povahu 

manželství v základnu mění, obohacuje a zostřuje.  

Nyní jsme popsali povahu manželství spíše z vnějšku. K tomu nám 

pomohlo zejména kanonické právo. Jen letmo jsme se dotkli toho, co lze 

označit za opravdové bohatství křesťanské tradice, teď se podívejme do 

hloubky této pokladnice. 

 

2.3. Biblické pojetí člověka 

 Další důležitá věc, kterou se musí snoubenci dozvědět, je právě toto, co 

tu chceme předestřít. Neboť na tom jejich vztah a pojetí manželství stojí 

a padá. 

Chceme-li pojednat o důstojnosti a velikosti manželství, tak jak to 

můžeme chápat z textů Bible, musíme nejdříve pojednat o důstojnosti 

a velikosti člověka. To proto, že obě tyto věci jsou svázány pevným předivem. 

Chtěli bychom zde vyjít z textu dobře známého, a to z první kapitoly 

knihy Genesis (Gn 1, 1-31), z první ze dvou zpráv o stvoření světa a člověka, 

které Genesis obsahuje. „Je nazývána kněžská, nebo elohistická podle výrazu 

„Elohim“, kterým je označován Bůh, je mladší než zpráva druhá. Srov. (Gn 

2,4-25.) Proto je také vytříbenější a mnohem zralejší ve formulování 

podstatných pravd o člověku.“
12

 Odtud se odrazíme i my v této části.  

Stvoření celého světa, všech živočichů a rostlin, se obrazně odehrává 

v sedmi dnech. (Srov. Gn 1,4-25) V šestém dni Bůh stvořil člověka. (Srov. Gn 

1, 26-31) „Stvoření člověka je součástí sedmidenního cyklu a je jeho 

vrcholem.“
13

 Člověk je stvořen v rámci tohoto viditelného světa a společně 

s ním, ale zároveň je z něho vyňat, má specifické  a výhradní místo dané 

Stvořitelem, protože si má svět „podmanit“. (Srov. Gn 1, 28) Samotný verš 

                                                 
12

 Frýdl, str. 55, podle Teologie těla J. P. II. 
13

 Frýdl, str. 56, podle Teologie těla J. P. II. 
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(Gn 1,26), „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“, 

můžeme chápat tak, jakoby se Stvořitel před tím, než udělá rozhodnutí a stvoří 

člověka, na chvíli zastavil a ponořil se do sebe, do tajemství hlubiny vlastního 

bytí.
14

 V tomto vlastním Božím projednání a rozhodnutí se objevuje jako první 

pojem obrazu a podoby člověka k Bohu. „Učiňme člověka“, „k našemu 

obrazu“, tedy v Boží blízkosti. Tyto slova označují postavení člověka, v němž 

je člověk člověkem
15

. Patří-li člověk plně na Boha a žije v jeho blízkosti, tehdy 

prožívá plně své lidství. „Výraz podoba chce zdůraznit blízkost, důvěrný 

a přátelský vztah a příbuznost, ale také poukázat na rozdílnost.“
16

 Člověk není 

a nemůže být rovný Bohu. Jen jeden člověk je rovný Bohu, ale on sám je Bůh, 

Ježíš Kristus. „Idea obrazu a podobenství“ zde není chápána jako recept na 

„nesmrtelnost, ale jako posvěcení“
17

 lidského života, které Hospodin člověku 

nabízí. „Svatost jako podstatný atribut Boha, se může stávat vlastností člověka; 

to, co je lidské,  se může stávat svatým.“
18

 Člověk je tedy člověkem 

prostřednictvím toho, co má společného s Hospodinem a jak plně prožívá 

partnerství s Ním, které je člověku nabídnuto jako dar, nezaslouženě (srov. 

Milfait, Člověk jako podoba Boží). Dalo by se říci, jak moc se člověk nechá 

zahrnout Boží láskou, tak moc bude jeho život posvěcen a natolik bude plně 

člověkem. 

 Je důležité pamatovat na to, že člověk byl stvořen pouze z Božího 

stvořitelského záměru, nikoliv ze své vůle či vůle druhých. Bůh povolává 

člověka jako protějšek k vlastnímu Já a k bezprostřednímu vztahu (srov. 

Milfait, Člověk jako podoba Boží). Bůh také člověku svěřuje úkol, aby vládl 

nad celou zemí a podmanil si ji. „Je tedy určen k tomu, aby zacházel s ostatním 

                                                 
14

 Srov. Frýdl str. 56, podle Teologie těla J. P. II. 
15

 Milfait, Studijní materiály IS, teologická etika, prezentace Člověk jako podoba boží 
16

Tamtéž 
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Tamtéž 
18
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stvořením jako zodpovědný zmocněnec a správce, ne svévolně.“
19

 Vláda 

člověka nad světem se ale nevztahuje na vládu člověka nad člověkem, „to 

falšuje obraz Boží“
20

. Židovsko-křesťanská tradice výkladu prvních veršů 

knihy Genesis nás přivádí k vzájemné úctě člověka k člověku a k nezcizitelné 

důstojnosti každého člověka.  

 „Tato transcendentní důstojnost člověka znamená nezcizitelná práva 

a obrovskou zodpovědnost. Dar i úkol.“
21

 Úkol se pak skrývá i v tom, že se 

člověk musí zasazovat za důstojnost člověka v různých oblastech (srov. Milfait 

Člověk jako podoba Boží). Tedy i v manželství, kde muž a žena mají společně 

bližním zrcadlit obraz Boží. „I když je způsob lidského života jakkoli znetvořen, 

deformován a zkreslen a jakkoli ho mohou utvářet deformující a zraňující 

sociální i tělesně-emocionální praktiky (srov. např. pachatelé trestných činů, 

bezdomovci), člověk nemůže být zbaven lidské důstojnosti a dané hlubiny své 

osoby. Tím vším chce toto pojetí člověka a jeho důstojnosti přispět 

k nenáboženským kontextům humánní politiky a právní kultury.“
22

 

Bůh tedy na počátku tvoří svět a vše v něm a usazuje do něho člověka, 

aby mu vládl a „podmanil“ si ho. Člověk mezi vším stvořením zaujímá zvlášť 

vyhrazené místo (Gn 1,26). Zde se dostáváme k základu, ze kterého chceme 

uvažovat dále o pojetí manželství v křesťanské tradici, a to sice k pojmu lidské 

důstojnosti, „která je podle židovsko-křesťanské tradice v pojetí člověka jako 

podoby Boží.“
23
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 Milfait, Studijní materiály IS, teologická etika, prezentace Člověk jako podoba boží 
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 René Milfait, Dítě jako zboží v prostituci. Perspektivy teologicko-etické reflexe. Obhájená 
disertace, KTF UK v Praze, 2007,  
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2.4. Biblické pojetí manželství  

 Jelikož jsme před chvíli řekli, že přiznáváme člověku důstojnost, která 

má svůj základ v chápání člověka jako obrazu Božího, znamená to, že tuto 

důstojnost přiznáváme nejen mužům, ale i ženám, a to naprosto stejně. A tato 

přiznaná a neodvolatelná důstojnost, která je hájena nejen v biblických 

příbězích, ale i v lidsko-právních dokumentech, dokumentech církve 

a právních systémech mnoha států světa nás přivádí k žitému partnerství.  

 

2.4.1. Model rovného partnerství  

Povšimněme si „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27). „Muž i žena 

jsou Bohem chtěni jeden pro druhého, ve svém vlastním bytí muže i ženy 

i v jejich dokonalé rovnosti. Oba mohou ve svém protějšku objevovat „druhé já 

téhož lidství“ 
24

 Tedy řečeno trochu jinak, dobře žité partnerství muže a ženy je 

vždy pro oba obohacující. „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své 

ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale 

nestyděli se.“ (Gn 2, 24-25) Slovo „přilnutí“ v sobě skrývá svobodné, bezelstné 

darování sebe sama, snad až naprosté vydání se tomu druhému, a poznání toho 

druhého. Kéž by se partnerské páry vždy ze sebe navzájem dokázaly radovat 

jako první člověk, když spatřil ženu, která mu byla dána jako pomocnice. „Toto 

je kost z mých kostí, tělo z mého těla!“. (Gn 2, 23) Nahota, kterou sdíleli první 

lidé, toto vše jen potvrzuje. Poukazuje na partnerství, vzájemnou důvěru, 

prostředí lásky, bezpečí, přijetí a sebeodevzdání, které je ve vztazích 

láskyplného partnerství možné prožívat. Tento „model partnerství proto tvoří 

kritické měřítko, které se musí používat na vzorce individuálních vztahů i na 

společenské řády a struktury, jež determinují, resp. ovlivňují (např. právo, 

politika, hospodářství, kultura, náboženství) rozmanité vztahy mezi pohlavími 

od náhodných setkání přes spolupráci v zaměstnání či jinou společenskou 
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spolupráci až k vztahu lásky a manželství.“
25

 Přičemž model partnerství, jak je 

nám předkládán v prvních kapitolách knihy Genesis, vylučuje jakékoli vztahy 

podřízenosti a nadřízenosti mezi pohlavími, které by zbavovaly práv a vlastní 

zodpovědnosti, nebo které by vedly k násilnému zbavení svéprávnosti. (Srov. 

René Milfait, Dítě jako zboží v prostituci) Není tedy možná jakákoli nadvláda, 

kořistnictví či nadvláda ve vztazích manželských i mimo ně.  

Vztahu muže a ženy v očích Bible se budeme věnovat ještě chvíli, 

jelikož je to pro pochopení manželství v křesťanském, ale i čistě lidském 

kontextu, velmi důležité. Nyní však k tomuto přistoupíme z pohledu 

novozákonní evangelijní zprávy. A to však pomocí příběhu z Matoušova 

evangelia. (Viz. příloha) 

 

2.4.2. Ježíšův odkaz na počátek (Mt 19, 3 - 9) 

 Když farizeové přistupují k Ježíši s otázkou, „Je dovoleno propustit 

manželku z jakékoli příčiny?“(Mt 19, 3), nevidí tuto otázku v celistvosti, mají 

před očima pouze Mojžíšův zákon, který jim vyhovuje, a chtějí ho naplnit, 

a skutečnost, kterou právě prožívají. Domníváme se, že po tomto setkání 

s Ježíšem někteří z nich určitě viděli více než před tím a jistě měli o čem 

přemýšlet. Možná, že se jim jejich dosavadní život tak trochu obrátil naruby, 

protože není lehké změnit smýšlení na některé věci  a navíc, pokud jsou ve 

stavu, který nám vyhovuje. Ježíš chce jejich smýšlení posunout dále. 

 Po otázce, která zazněla od farizeů, Ježíš odpovídá protiotázkou, 

„Nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je?“(Mt 19, 4). Dále 

Ježíš pokračuje, „Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své manželce, 

a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, 

člověk nerozlučuj!“(Mt 19, 5-6). Jakoby Ježíš říkal, „Heleďte se, hoši farizejští, 

co nechápete? Dobře víte, co je kde psáno, jistě jste to četli, jen jste to nepřijali 

                                                 
25

 René Milfait, Dítě jako zboží v prostituci 



 

26 

za vlastní, takže jsem vám to tu zopakoval, aby bylo jasno.“ Farizeové se však 

nedají odbít, spíše to, co Ježíš říká, nechtějí slyšet a dají mu svojí otázkou, 

„Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá 

rozlukový lístek?“(Mt 19,7), najevo, že vědí, kde je co psáno, a že se jim stejně 

moc nezdá, co on povídá. Nebo v nich možná svými slovy vzbudil opravdový 

zájem o věc.  

O co vlastně Ježíši šlo? Ježíš se v prvních verších 19. kapitoly 

Matoušova evangelia zastává ženy a nejen, že se jí zastává, ale on ji staví na 

stejnou úroveň s muži a podtrhává její důstojnost, která jí patří 

neoddiskutovatelně a od počátku. Což bylo na tehdejší dobu a podmínky něco 

naprosto neslýchaného. Také staví na důležité místo opravdový partnerský 

vztah muže a ženy, který vede k lásce, přijetí, bezpečí. Který není založený jen 

na nějaké smlouvě a může kdykoli, kdy si muž či žena usmyslí, skončit. Ježíš 

vyžaduje trvalost a věrnost. Ne náhodou proto používá slova z knihy Genesis. 

Stejně jako my předtím se vrací k počátku. K žitému partnerství obou pohlaví, 

které je založeno na důstojnosti člověka, muže a ženy, která jim nemůže být 

odňata žádným způsobem, protože člověk je obrazem Boha. 

Tedy na otázku farizeů v sedmém verši Ježíš jasně a stručně odpovídá, 

„Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku 

to však nebylo.“ (Mt 19, 8). To můžeme chápat jako výtku, „Nechápete, 

protože nechcete!“. Nebylo to pro farizeje lehké slyšet. I apoštolům, Ježíšovým 

nejbližším, to přišlo, no, řekněme přinejmenším divné. „Jestliže je to s mužem 

a ženou takové, pak je lépe se neženit.“ (Mt 19, 10). Jakoby Ježíšova slova byla 

příliš tvrdá. 

Ježíš od svých posluchačů žádá, aby přistoupili na požadavek 

důstojnosti ženy, rovnosti mezi mužem a ženou, aby se zbavili představ 

utlačování, násilí, nadvlády jeden nad druhým. Dále pak z tohoto vyplývající 

partnerský vztah lásky, věrnosti, bezpečí, přijetí a odevzdání.  
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2.5. Shrnutí 

 Nabídli jsme koncept přípravy na manželství. Navrhli jsme, jak se 

snoubenci přípravu začít. Zdůraznili jsme, že je třeba s každým párem pracovat 

individuálně, na základě jeho chápání významu manželství. Pak jsme se 

pokusili naplnit obsah přípravy základními tématy, která by podle nás neměla 

chybět. Začali jsme od základních pramenů, ze kterých je možné čerpat, 

a pokračovali jsme dále objasňováním jednotlivých důležitých aspektů. 

Od toho, jak je manželství pojímáno v kanonickém právu, jsme nejprve 

udělali krok směrem k biblickému chápání člověka. To bylo důležité pro 

vytvoření prostoru pro nástin manželství na pozadí právě před tím zmíněné 

bohaté biblické antropologie.  

 Sítem těchto kroků nám propadl model rovného partnerství, který je 

základem partnerských vztahů a je založen na vzájemném uznání důstojnosti 

každého člověka. Tento model jsme se snažili více přiblížit na evangelijním 

úryvku z (Mt 19, 3 - 9), kde jsme také jmenovali, co přináší. Vztah lásky, 

věrnosti, bezpečí, přijetí a odevzdání.  

Domníváme se, že s tímto vším je třeba snoubence seznámit nejdříve 

a pak pokračovat samotnou interpretací manželského slibu, které vyhradíme 

samostatnou, následující kapitolu. 
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3. Interpretace manželského slibu 

 Chceme znovu zdůraznit již před tím zmíněné. A to sice, že samotná 

interpretace manželského slibu pro nás není možná bez myšlenky na bohatou 

biblickou antropologii člověka, ve které jsou zahrnuty i základní principy 

vztahu mezi mužem a ženou.  

 Chtěli bychom interpretovat manželský slib tak, aby naše podání bylo 

jasné a srozumitelné pro všechny, kteří se významem manželského slibu chtějí 

zabývat, primárně v rámci přípravy na manželství, nebo z jiného důvodu. To 

proto, že chceme zůstat u pastorace jako činnosti, která je směřována dovnitř 

církve i mimo ni.  

 Chtěli bychom zachytit symbolickou hloubku manželského souhlasu, 

a proto zařadíme i část o symbolu, díky které pronikneme do samotného děje 

slibu.  

 Jak můžeme snadno dohledat ve Svatebních obřadech katolické církve, 

samotnému manželskému slibu v katolickém ritu předcházejí tři otázky. Ty 

můžeme označit za součást manželského slibu, i když samotnému slibu 

předcházejí, neboť vytvářejí prostor pro vyřčení samotného slibu a celou 

situaci zjasňují. Protože snoubenci si zde ještě jasněji můžou uvědomit, k čemu 

se chtějí zavázat. Těmto otázkám se budeme věnovat po části o symbolu 

a interpretaci samotného slibu poté. 

 

3.1. Symbolika manželského souhlasu 

Nabízí se tu otázka. Proč je text manželského slibu tak jedinečný? 

A čím? Proč ho stavíme do centra přípravy na manželství? Významy slov, 

které obsahuje, by měly být stále v centru manželství. Navíc je společně se 
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slovy a gesty, které ho provázejí, symbolický. Je totiž reálným symbolem.
26

 

Tím se teď budeme kratičce zabývat. To proto, abychom ještě více prohlédli již 

zmiňovanou hloubku manželského souhlasu a pochopili děj manželského 

souhlasu, který si poté přiblížíme. 

 Dříve než se začneme bavit o manželském slibu jako o reálném 

symbolu, přibližme si význam slova symbol jako takový. Rozdělíme si také 

význam slova symbol pomocí Kunetkovy publikace na zástupný a reálný 

symbol a vysvětlíme. 

 

3.1.1. Symbol 

 Český výraz symbol pochází řeckého slova symbolon. (sym-balló = 

spojit dohromady)
27

 Dále se u Kunetky dočítáme, že symbol byl předmět, díky 

němuž bylo možno poznat určitou skutečnost. Většinou to byl přátelský vztah, 

který byl právě symbolicky vyjádřen ve dvou půlkách daného předmětu. 

(hůlka, destička) „Kdo vlastnil jednu polovinu symbolu, měl právo na 

pohostinství, splnění smlouvy.“
28

 Musíme si také uvědomit to, co Kunetka 

zmiňuje dále, že symbolon nebyl smlouvou, ale jejím znamením. Tedy symbol 

je částečným znamením, ale poukazuje na plnost, která je v něm obsažena 

úplně.  

 Symbol tedy poukazuje na jinou skutečnost. On sám tou skutečností 

není, ale plně ji obsahuje. Symbol může danou skutečnost vyjadřovat dvojím 

způsobem a oba způsoby si teď přiblížíme. 
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3.1.1.1. Zástupný symbol 

 Kunetka vysvětluje pojem zástupného symbolu na případu dopravní 

značky
29

. My použijeme jiný příklad.  

 Prstýnky, které si novomanželé vymění v den svatby, jsou podle nás 

také dobrým příkladem a navíc se týkají našeho tématu. Ony prstýnky, které 

pak manželé nosí na rukou, informují o tom, že ti dva jsou manželé. Avšak 

společně s Kunetkou musíme podotknout, že daná skutečnost, manželství, 

existuje nezávisle na prstýncích. 

 Tedy prstýnky mají pouze zástupnou a informující funkci. „Zástupný 

symbol podává informaci o věci, která existuje nezávisle na něm.“
30

 Symbol je 

zde spíše znamením. 

 

3.1.1.2. Reálný symbol  

 My však máme daleko větší zájem na reálném symbolu. A to proto, že 

„Zde není skutečnost zastupována na dálku, není o ní pouze informováno, ale 

ona se vykonáním znamením realizuje, děje.“
31

 Zatímco u zástupného symbolu 

se skutečnost neměnila, pouze na ni bylo poukazováno, u reálného symbolu 

jeho vykonáním nastává skutečnost nová. Ba co více. Reálný symbol v sobě 

ukrývá aspekt personality. „Reálným symbolem se osoba vyjadřuje právě jako 

osoba – tj. jako personální bytí.“ 

 

3.1.2. Manželský slib jako reálný symbol 

 Stejně jako Kunetka uvádí příklad reálného symbolu v podobě 

performativní řeči, i my tak učiníme. A to proto, že se to přímo týká 

manželského slibu. Kunetka uvádí jako příklad performativní řeči vynesení 
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rozsudku. (Kunetka 129) Takovým příkladem je i manželský slib, a to proto že: 

„Působí to, čeho je znamením.“
32

 A opět se vracíme k tomu, co jsme řekli před 

několika řádky. U reálného symbolu není realita jen signalizována 

a poznávána, ale také realizována a zakoušena. (Kunetka 129) 

 Takových reálných symbolů můžeme ve všedním životě člověka nalézt 

spoustu. Např.: gesta (podání ruky, polibek, atd.), celá oblast sexuality a jiné. 

 Je však třeba upozornit, že takový reálný symbol, který je proveden bez 

„vnitřní angažovanosti“ postrádá význam, smysl. Je lživý. Symbol nikdy 

nemůže nahradit vnitřní angažovanost, umožňuje, aby se vnitřní mohlo projevit 

navenek. (Kunetka 130) 

 

3.1.3. Prozatímní bilance 

 Tedy. Došli jsme od obecného pojednání o symbolu k tomu, že 

manželský slib je reálným symbolem. A to proto, že plně mění skutečnost. Aby 

k tomuto došlo, musí být tento symbol konán s vnitřní angažovaností. 

Jedinečnost manželského slibu jako symbolu je nevyvratitelná. Pokud se tedy 

díky vyslovení manželského souhlasu mění celá dosavadní skutečnost člověka, 

neděje se tak jen pro chvíli u oltáře, ale napořád. Svátost se děje a má dít i pak 

v běžném životě. Proto se před samotným manželským souhlasem musí 

nastávající manželé kladně vyslovit ke třem otázkám. 

 

3.2. „Aby bylo jasno!“ aneb dotazník před slibem 

 Nazýváme tuto část trochu odlehčeně. Tento název totiž podle nás 

dobře vystihuje to, oč ve třech otázkách před vyslovením samotného 

manželského slibu jde. Totiž ty tři otázky jsou směřovány k tomu, jestli muž 

a žena vstupují do manželství svobodně, zda se k manželství zavazují na celý 
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život a jestli přijmou děti jako dar od Boha.
33

 Jsou tedy pro oba nastávající 

manžele důležité. A nejen pro ně. Musí mít v těchto otázkách jasno a je 

důležité, aby se k nim veřejně přihlásili před celým shromážděním. Aby i lidé 

kolem mohli dosvědčit, jak toto manželství vzniklo. Protože to, čemu říkají své 

ano, je obecná představa manželství uzavřeného před Bohem a církví. Obecně 

sdílená představa všech kolem. Mimochodem, pokud bychom chtěli 

porovnávat obecnou představu manželství církve a společnosti, která je 

zakotvená v právních spisech, zjistili bychom, že se příliš neliší.
34

 Jsou použité 

jiné formulace, ale obsahy jsou stejné. Samozřejmě až na to, že manželství není 

pojímáno jako svátost a není vztaženo k osobě Boha. A tedy pokud všichni 

kolem mají dosvědčovat, že ti dva jsou manželé, musí mít jistotu, že se k této 

sdílené představě svobodně rozhodli. A pokud ti dva vědí, co se od nich 

očekává, jaká je představa veřejnosti a církve, mohou se k této představě 

veřejně přihlásit. 

Vyložíme si jednotlivé otázky a přiblížíme si je. I ony jsou součástí 

slibu. 

  

3.2.1. Svobodný souhlas 

První z nich zní: N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se 

vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? 

Oba jednotlivě odpovídají: Ano.  

 Svobodné a upřímné rozhodnutí, svobodný souhlas, jak jsme si řekli 

výše, je matérií svátosti manželství. Manželství nemůže být platné bez 

svobodného souhlasu obou snoubenců. A to nejen v církvi, ale obecně v celé 

občanské společnosti. Pro přiblížení zde uvádíme část paragrafu z českého 
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33 

Zákona o rodině: „Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným 

prohlášením muže a ženy.“. (§3) Svobodný souhlas ke vstupu do manželství 

není hájený jen v církvi nebo v českém právu, ale i na mezinárodní úrovni. 

Dobrým příkladem je Všeobecná deklarace lidských práv, kde se v čl. 16 

v odstavci 2 říká, „Sňatky mohou být uzavřeny pouze se svobodným a plným 

souhlasem nastávajících manželů.“ Požadavek svobodného souhlasu 

nalezneme i v jiných mezinárodních dokumentech, ale zde se spokojíme pouze 

s tím, co tu bylo zmíněno. 

 To, jestli byl vysloven souhlas se vstupem do manželství svobodně, je 

důležité pro snoubence, všechny přítomné, církev i občanskou společnost. 

Nedá se to přehlédnout. Jako důvod můžeme označit obecně uznávanou 

hodnotu svobody osoby.  

 

3.2.2. Celoživotní projekt 

Jako druhá otázka zazní tato: „Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. 

Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý 

život?“ 

Tématu lásky, úcty a věrnosti, se chceme věnovat ještě později. Nyní se 

zaměříme na doživotní závazek. Můžeme také říci doživotní společný projekt, 

kterým bezesporu manželství je.  

Před nějakým časem na informačních webových stránkách
35

 vyšel 

zajímavý rozhovor s psychologem Petrem Hrochem, který reaguje na stále více 

se šířící fenomén neúplných a patchworkových rodin. Říká: „Vezměte si, že 

dnes se lidé berou nahodile, z lásky. To je ale taková psychotická epizoda. 

Zamilovanost je emocionální záležitost, a když přejde, lidi nic nenutí spolu 

zůstávat.“
36

 Také srovnává to, že dříve se lidé často brali z důvodu majetku. 
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Mlynář si vzal dceru mlynáře, kovář zase dceru kováře atd. Jejich společným 

životním projektem byl mlýn a práce kolem. To je často drželo pospolu.  

Dnes už manžele spolu málo kdy podrží společný grunt, majetek. Co by 

tedy mělo být tím lepidlem manželství? Co může být doživotním projektem 

manželství? A je opravdu láska tak málo? Musí manžele něco nutit, velikost 

společného majetku anebo cokoliv jiného, aby spolu zůstávali? Pokusíme se 

odpovědět pomocí úvah z knížky Láska a manželství otce Louise Evelyho. 

Co je tedy to, co je možné si podržet jako společný doživotní projekt? 

K čemu se člověk může rozhodnout na celý život? 

Zde se jen krátce zmíníme, protože tímto se chceme zabývat ještě 

v části Věrnost. Nicméně naznačit už můžeme zde. Tedy Evely uvažuje takto: 

„První povinnost náboženská, mravní i manželská je být živý.(…) Jsi ještě 

živý? Máte k sobě ještě živý vztah? Máte ještě společnou budoucnost?“
37

 Jediná 

věc podle Evelyho, ke které se člověk může rozhodnout a kterou může slíbit na 

celý život, je ta, že zůstane vnitřně živý pro druhého. Tedy společným 

projektem manželství může být živost vztahu, zůstat živý. Jedná se o doživotní 

slib toho, že se nenechám přemoci lhostejností a opomíjením vůči svému 

partnerovi. Tolik ve zkratce. Více dále. 

 

3.2.3. Dítě jako dar 

Třetí a poslední otázka před samotným slibem během obřadu je tato: 

„Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od 

Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?“ 

Už dříve jsme uváděli, že Zákon o rodině říká, že manželství je přímo 

zaměřené na plození a výchovu nové generace. Totéž uvádí i církev. 

„Manželství a manželská láska jsou zaměřeny svou povahou k plození 

a výchově potomstva.“ (GS 50) Mohli bychom říci, že dítě je přirozeností 
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manželství. Na té samé straně v GS najdeme ještě tuto větičku: „Děti jsou jistě 

nejvzácnější dar manželství…“. Chápejme dar od Boha. Tedy pokud je dítě 

darem, navíc od Dárce života, jak je Bůh často nazýván, nelze si jeho život 

nárokovat. Jak se někdy stává manželům, kteří vidí smysl manželství v dítěti. 

Nebo dokonce dítě pokládají za svůj společný životní projekt.  

Ukažme názor již jednou zmiňovaného psychologa Petra Hrocha, který 

se ve svém, již jednou v této práci použitém rozhovoru, vyjadřuje takto: „Děti 

nejsou lepidlo. Neměly by být jediným pojítkem vztahu. To chce mít jiný projekt 

než děti, které dřív nebo později odejdou.“
38

 Je důležité si uvědomit, že pro 

Hrocha je důležitý společný rodinný projekt, jak jsme se zmiňovali již dříve. 

A je pravda, že dítě může být společným projektem manželů řekněme do 18 

let, a to s velkou nadsázkou. Pak už je svým vlastním projektantem a mnohdy 

mnohem dříve. Právě možná proto je průměrná délka manželství v České 

republice za rok 2009 12,5 let.
39

 S tímto velmi blízko koresponduje názor 

francouzského kněze Louise Evelyho v knížce Láska a manželství. Říká: 

„Existence dětí není naprosto ospravedlněním manželství.“
40

 Přece muž a žena 

nemohou spolu žít jen pro to, že mají spolu dítě. Když se odvolají na dítě, 

prokazují tím prázdnotu svého vztahu. (Srov. Evely str. 15) Evely také dodává 

při svých promluvách k manželům jednu zajímavou věc, „To, co děti 

především potřebují, není – představte si - skutečnost, že je milujete, ale že vy 

se milujete.“
41

 

Jistě to nejsou děti, ale láska, která je pojítkem muže a ženy. Dítě je pak 

plodem této lásky. Pokud manželé spolu žijí jen proto, že mají společného 

potomka, nejen že omezují jeho svobodu a potlačují jeho budoucnost, ale také 
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mu nedopřejí, aby plně dospělo ve vztazích. (Srov. Evely str. 16) Tedy ho 

nepřijímají jako dar, ale nárokují si jeho život a tím omezují dítě, ale i sebe.  

 

Ještě bychom se rádi v krátkosti zmínili o jedné skutečnosti, která je pro 

mnoho manželských párů bolestná a také není lehké s ní v pastoraci pracovat. 

Máme na mysli případ, kdy manželé děti chtějí mít, ale není jim to dopřáno. 

I o tomto je třeba v přípravě na manželství mluvit, protože taková situace může 

nastat. V dnešní době se takové případy množí. Nastávající manželské páry je 

možné vést k tomuto: „…manželský život neztrácí svou cenu ani tehdy, když 

není možné zplození nového života. Tělesná neplodnost může být manželům 

podmětem k jiným důležitým službám lidskému životu, jako je adoptování, 

různé formy výchovné činnosti, pomoc jiným rodinám, chudým nebo tělesně či 

duševně postiženým dětem.“
42

 Důležité podle nás je také citlivě a s ohledem 

k jednotlivým manželstvím zdůrazňovat důstojnost lidského života a to, že 

lidský život nelze nárokovat, ale pouze přijmout jako dar. Jak jsme o tom 

mluvili v předcházejících řádcích.  

 

3.3. Prozatímní bilance 

Věnovali jsme se třem důležitým otázkám, které by si měli snoubenci 

zodpovědět dříve než ve chvíli před oltářem. Jestli to, co teď dělají, dělají 

opravdu svobodně? Jestli opravdu můžou slíbit úctu, lásku a věrnost druhému 

člověku na celý život? Jestli to opravdu chtějí? A nakonec, jestli jsou schopni 

děti přijmout jako dar, dar života, dar od Boha? 

 Ještě bychom rádi připomněli tu skutečnost, že odpovědi na tyto otázky 

jsou zodpovězeny „před církví a před Bohem“. Tedy naprosto veřejně 
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a závazně, a proto by si snoubenci měli být vědomy obsahu a důležitosti těchto 

otázek a měli by odpovídat naprosto upřímně.  

 Na závěr jsme se ještě kratičce v obecném rámci zmínili o situaci, která 

je v pastorační práci s manželi velmi důležitá, o biologické neplodnosti.  

 

3.4. Slib 

 Po té, co jsme prošli obecný rámec pastorace, do kterého je příprava na 

manželství zasazena, a tu jsme si též přiblížili, a věnovali jsme se pojetí 

manželství v odkazu křesťanské biblické antropologie, kde jsme jako stěžejní 

bod označili model rovného partnerství, který vyplývá z důstojnosti člověka 

jako obrazu živého Boha, a pustili jsme se do interpretace manželského 

souhlasu, kde jsme se nejprve věnovali výkladu třech otázek, které samotný 

manželský slib předcházejí, je čas nechat zaznít text slibu, kterým snoubenci 

vstupují do manželství, a více si přiblížit významy jednotlivých jeho částí.  

 

„Já, N, odevzdávám se tobě N, a přijímám tě za manželku / manžela. 

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou 

ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen“ 

 

 Manželský slib jsme rozdělili tak, jak nám přišlo za vhodné. V našem 

dělení dodržujeme stavbu slibu a chronologicky se věnujeme jednotlivým 

tématům. Ty se samozřejmě budou spolu prolínat, stejně jako dvě osoby žijící 

vedle sebe.  
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3.4.1. Já – osoba  

 Co všechno se skrývá za „já“? Nejdříve si musíme uvědomit, že 

„…podstata člověka nemůže být vyjádřena jednoduchou definicí.“
43

 Člověk, 

který říká „já“ v tak důležité a jedinečné situaci, kterou vstup do manželství 

jistě je, by si měl uvědomovat, celou pestrost a možná i tajuplnost, kterou my 

zde nemáme šanci vystihnout, osoby své, ale i toho druhého, aby se mohl 

opravdově odevzdat a přijmout toho druhého. O přijetí a odevzdání pojednáme 

dále.  

Musíme zdůraznit to, o čem jsme mluvili dříve. Osobu člověka 

chápeme ve vztahu k Bohu, který ho stvořil. Tedy v závislosti na Boží osobě. 

Avšak také v jeho důstojnosti, svobodě a zodpovědnosti za sebe a za svět, která 

mu je od Boha dána. (srov. Sutor s. 22) 

 Důležitou věcí při úvaze nad osobou člověka, je to, že každý z nás, 

pokud to vyjádříme „neohrabaně“, má tělesnou a duševní složku. Teď trochu 

lépe. „Člověk není složen z těla a ducha, spíše je tělo, které je prostoupeno 

duchem a duch je vázán na tělo…“
44

 A tedy jako „…osobnosti jsme pouze 

tělem, v jehož celistvosti nachází svůj výraz lidský duch.“
45

 Na to je důležité 

pamatovat proto, abychom dokázali svého partnera a i sebe vidět v jeho 

celistvosti. Zároveň nesmíme zapomenout na to, že člověk jako osoba ve své 

duchovně tělesné jednotě je vztažen k prostředí, přírodě, společnosti. Zde 

realizujeme své potřeby, realizujeme se a rozvíjíme. (srov. Sutor, s. 23-24) 

„Člověk je ze své nejvnitřnější přirozenosti společenskou bytostí a bez vztahu 

k druhým nemůže ani žít, ani rozvíjet své vlohy.“ (GS 12) V prostředí světa se 

také vytváří naše osobní historie a budoucnost, naše jedinečná 

a neopakovatelná individualita. Vstupujeme do vztahů, které nás ovlivňují, 

přejímáme výchovu, zvyky. K lidské přirozenosti zde na zemi také přísluší 
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jeho konečnost. I to je důležitý aspekt, který je zachycen i v manželském slibu 

a o kterém se zmíníme ještě později. 

 To vše pak přinášíme do manželství a snažíme se s tím naplňovat slova 

manželského souhlasu. Já, odevzdávám se tobě a přijímám tě za manželku / 

manžela. 

 

3.4.2. Odevzdání a přijetí 

 „...odevzdávám se a přijímám tě“. To je onen základní děj, který 

musí trvat stále, a nejen ve svatební den. „Je třeba mít na zřeteli, že ritus 

uzavírání manželství, tedy svatební obřad, se nekryje s celou svátostí 

manželství. Svátost zde není něčím vedle nebo nad manželským životem, ale 

svátostí je manželský život sám.“, který je u křesťanů „prožíván ve víře 

v Krista.“
46

 Znamená to, že svátost manželství se neodehrává pouze ve 

svatební den, ale každý den, který manželé prožívají. A k tomu, aby se mohli 

každý den přijímat a odevzdávat jeden druhému, je více než co jiného potřeba 

každodenní rozhodnutí. To znamená, že už „navždy počítám s člověkem, 

kterému toto říkám.“ Že nejsem jen já, ale my. Odevzdání ani přijetí nemůže 

být na půl, ale cele. Manžel se své manželce odevzdává v celé své tělesně 

duchovní jednotě, s celou svou historií a neznámou budoucností, s celým svým 

já. Stejně tak ji přijímá a zrovna tak. Nelze říci, „přijímám od tebe a z tebe to 

a to ne.“ Přijetí musí být bezpodmínečné. „Manželský slib obsahuje ochotu 

přijmout svého partnera v každém případě, ať nastanou jakékoliv nepředvídané 

okolnosti.“
47

 V manželství se člověk učí velmi intenzivně schopnosti sebe 

sama ztratit, aby udržel jednotu s druhým člověkem (srov. Opatrný, Obsah 

a výklad manželského slibu). 

 

                                                 
46

 Kunetka s. 46 
47

 OPATRNÝ, Aleš, úryvek Obsah a výklad manželského slibu z knihy Manželství, Pastorační 
středisko, vzato z http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=38 



 

40 

3.4.3. Úcta 

 Zde bychom rádi uvedli jeden kratičký příběh z knížky plné úvah 

o duchovním životě s názvem Vnitřní život od Davida Torkingtona. Je pravda, 

že autor ho používá ve své publikaci v trochu jiném kontextu, ale nám se zde 

bude hodit. 

„Švihák Brummell a princ Regent byli takřka nerozlučitelnými přáteli, 

dokud nezačal slavný dandy brát toto přátelství jako samozřejmost 

a nezapomněl, s kým má tu čest se družit. Začal se příliš bratříčkovat a za svou 

familiárnost nakonec sklidil zavržení. K nevyhnutelnému rozkolu došlo po 

Brummellově nevhodné poznámce, kterou prohodil k jednomu z těch, kdo 

doprovázeli prince na ranní procházce. Na oko se totiž obrátil k princi zády 

a otázal se toho člověka: „Co to jde s vámi za tlusťocha?“ Teď se ovšem 

obrátil zády princ k Brummellovi a ten po dlouhých útrapách a poté, co se z něj 

stal společenský vyděděnec, dlužník a žebrák, zemřel roku 1840 v útulku 

v Caen.“
48

 

Proč tak Brummell skončil? „Je snadné brát přátelství jako 

samozřejmost a zapomínat na úctu, již máme příteli projevovat.“
49

 Můžeme 

říci, že to samé platí i v manželství. Je snadné zapomenout, že moje manželka 

je mou manželkou, mou nejlepší přítelkyní. A že o mém muži platí to samé. 

A to platí jak ve chvílích, kdy jde vše lehce, tak i tehdy, kdy se ve společném 

životě přitíží.  

Jistě není lehké zůstat v postavení úcty vůči druhému, když nás zradí, 

zraní. Nebo se může naše úcta k druhému vytratit i tehdy, kdy se např. ocitne 

na invalidním vozíku, je nezaměstnaný a v mnoha dalších jiných situacích. 

Není lehké vždy zachovat úctu. 
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Domníváme se, že bychom zde mohli zařadit téma vzájemného 

odpuštění ve smyslu evangelijního úryvku (Mt 18, 21-22). K tomu, abychom 

vždy dokázali znovu nabýt ztracené úcty vůči partnerovi, je třeba umět vždy 

znovu a znovu odpustit.  

 

3.4.4. Láska 

  Víme, že novomanželům se často přeje, mimo jiné, hodně lásky. Jistě 

je to moc hezké přání. Musíme však upozornit, že láska má mnoho podob a že 

není láska jako láska. Kdyby někdo přál hodně lásky nám, zajímali bychom se 

o to, jakou lásku myslí. Souhlasíme totiž se slovy Aleše Opatrného: „Láska je 

mnohem víc rozhodnutí pro druhého a rozhodnutí překonávat to, co nás od 

sebe dělí, než jenom srdceryvné, sladké nebo sladkobolné city.“
50

 Jak tedy 

chápat lásku? Co je to láska? Jak vypadá? Rádi bychom zde nabídli pojetí 

„dospělé lásky“ od Louise Evelyho. 

 O tom, jak Evely pojímá dospělou lásku, můžeme říci toto. Tvrdí, i 

když trochu jiným jazykem, něco velmi podobného, s čím jsme se už dříve 

setkali, „Člověk je ze své nejvnitřnější přirozenosti společenskou bytostí a bez 

vztahu k druhým nemůže ani žít, ani rozvíjet své vlohy.“ (GS 12) Říká tedy, že 

vztahy, které zde prožíváme, jsou to nejcennější, co máme. Rozvíjíme se v 

nich, rosteme a učíme se lásce. A to zejména v manželském a rodinném životě. 

(srov. Evely 72) Tedy lásce se nemůžeme naučit jinak než skrze druhé lidi. 

Naše nejbližší. Avšak jak Evely (srov. Evely 72-74), tak i jeden z našich autorů 

Jan Konzal
51

 tvrdí, že ne každý ve vztazích lásky, zejména pak té manželské, 
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dozraje. Bez lásky v rodině se u mladého člověka, „lidskost dospělosti 

nedočká, ani při dostatku potravy a komfortu.“
52

 

 Jak tedy poznáme zralou, dospělou lásku? „Zralost se měří podle 

schopnosti utrpět porážku a nezhroutit se, přijmout utrpení a umět ho snášet, 

ocenit to, co máme, a přijmout i riziko ztráty.“
53

 Jak je náročné přijmout, když 

nám náš nejbližší působí utrpení, když se kvůli němu cítíme poraženi a zranění. 

Když k němu cítíme odpor a zklamání. Ale právě tehdy je prostor pro to 

projevit lásku. Láska je totiž, „…překonaný odpor, překonaná lhostejnost, 

překonané zklamání. Proč? Protože je-li pro něj jen potěšením, když jsou 

spolu, pak nevím, milují-li jeden druhého, nebo jen své potěšení.“
54

 

Domníváme se, že pokud někdo tvrdí: „Moje žena má jen dokonalé 

vlastnosti!“, je třeba se mít na pozoru. Až když řekne: „Má těžkou povahu, ale 

mám ji rád.“, uvěříme, že ji dostatečně miluje, aby snášel chyby své partnerky.  

 Zvolili jsme toto poněkud nezvyklé pojetí lásky. Je nám v mnohém 

sympatické a myslíme, že může oslovit řadu lidí. Tuto část bychom rádi 

uzavřeli malým citátem, který uvádí i Evely. Dovolili jsme si zde zaměnit 

slovo dospělost za dospělá láska.: „Stav dospělé lásky je být věrným tomu, co 

jsem viděl ve světle. Nemáme právo v temnotách popírat to, co jsme viděli ve 

světle, protože ve světle vidíme a v temnotách, jak známo, nevidíme nic. Lidská 

existence: Jít ze světla do světla skrze tunely temnoty. To je stav dospělé lásky.“ 

A je bláhové si myslet, že temnota nepřijde. 

 

3.4.5. Věrnost 

 Rádi bychom zauvažovali nad významem slova věrnost. I dříve jsme se 

o ní zmiňovali. Pomůžeme si opět úvahami otce Louise Evelyho z knížky 

Láska a manželství.  
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 Tedy co je to věrnost? Hned v úvodu své úvahy nad věrností Evely říká, 

„Chraňme se toho, abychom pojmu věrnost dávali negativní smysl.“
55

 Tím chce 

říci, že věrnost není, když něco nedělám. Např. Nelezu do cizí postele. Evely 

vysvětluje pomocí své zpovědní praxe, „Otče, jsem věrný své manželce. Nikdy 

jsem jí nebyl nevěrný.“, a pokládá zajímavou otázku, „Je to opravdu to, co jste 

jí slíbil?“
56

. Evely míní, že se tu objevuje zajímavá analogie s návštěvou 

nedělní bohoslužby. Jde-li člověk na bohoslužbu jen proto, že je to povinností, 

že je to předepsané, místo toho, aby mši navštívil proto, aby vykonal 

díkůvzdání, úkon bratrství, oběti a chvály, proto, že je to člověku potřebou, 

touhou i chutí. Zdali je to Bohu příjemné a chce to tak? Domnívá-li se někdo, 

že je jeho ženě či muži příjemné, je-li mu/jí věrný stejně, jako když nechce 

zameškat nedělní mši, tak je bláhový. (Srov. Evely str. 9-10) Taková věrnost 

tíží jako balvan.  

 Evely ve svých úvahách směšuje víru a věrnost. Jistě záměrně. Říká, 

„Víra je živým vztahem k osobě, od níž mnohé očekávám, kterou nepřestávám 

poznávat, se kterou se radím, kterou objevuji.“
57

 Podává příklad z Bible, příběh 

o Zachariášovi. Zachariáš už od své staré ženy Alžběty neočekával, že by mu 

mohla dát syna. Vždy po tom toužil a určitě se za to modlil k Bohu, ale když 

mu bylo řečeno, že se to stane, nevěřil. Modlil se, ale nevěřil ani Bohu, ani ve 

svoji ženu. Pouze ve svůj zajetý ritus. Vlastně celý Nový zákon byl dán všanc 

v nevíru jednoho starého muže, který zůstal věrný pouze sám sobě. Slibu, který 

kdysi učinil, co vše bude konat jako kněz, a cítil se jím být zproštěn povinnosti 

být věrný v lásce. Už nedoufal v Alžbětu ani Hospodina. (Srov. Evely str. 13) 

 Věrnost, nebo chcete-li, láska, má v sobě rozměr budoucnosti. Jsem-li 

někomu věrný, nepřestávám v něho doufat. Má u mě otevřený nekončící úvěr. 
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Evely ve své knize trefně používá slova Gabriela Marcela, který řekl: „někoho 

milovat znamená navždy v něj doufat.“
58

  

 Tedy věrnost se neskrývá v dodržování slibu, „Budu ti vždy věrný, 

nepodvedu tě s někým jiným.“, ale v tom, že se neustále otvírám pro druhého 

člověka, že o něj vzbuzuji zájem, že ho neustále objevuji a nikdy si neřeknu, že 

už ho znám a tedy už ho nemusím objevovat. „Zůstat „živí“ pro druhého!“, říká 

Evely, to je věrnost a láska. (Srov. Evely str. 15) 

 I farizeové, z evangelijního úryvku (Mt 19, 3-9), který zazněl v druhé 

kapitole, nebyli „živí“. Neměli živý vztah k Bohu ani k ženám, pokud nějaké 

měli. A proto jim přišel Ježíšův požadavek věrnosti mezi manželi nemožný. 

Plnili svůj zákon, slib, ve kterém žili, stejně jako Zachariáš a ten je omlouval 

od povinnosti lásky. „Hele, Ježíši, my máme Mojžíšův zákon, tuto skvělou 

instituci, a ten povoluje propustit manželku!“ „Instituce bez lásky zabíjí jako 

litera bez ducha a ti, kdo se takové instituci svěří, zkamení.“
59

 Totiž nebezpečí 

spoutání zákonem je v tom, že se opíráte právě o tento zákon, když už 

nepociťujete lásku. Místo toho je třeba oživit zdroj své lásky a věřit v ni. (Srov. 

Evely str. 19) Poskytnout úvěr tomu druhému a nemyslet si, že manželství není 

nerozlučitelné proto, že to říká zákon, ale protože je to přirozená povaha lásky, 

té pravé lásky. (Srov. Evely str. 20) 

Tedy neslibuji, že nebudu něco dělat, např.: nikdy tě neopustím, ale že 

vždy zůstanu pro svoji ženu/muže živý/á, že neztratím zájem a chuť ho stále 

objevovat a utvářet. A nezapomeňme na nebezpečí dodržování zákona, které 

nám může sloužit jako omluva, jako železné alibi, pro „tvrdost našeho srdce“, 

tehdy, když už necítíme lásku. 
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3.4.6. Všechno dobré i zlé až do smrti 

Zde bychom se rádi vrátili na začátek manželského slibu, kde jsme 

mluvili o osobě. Říkali jsme, že osoba má svoji minulost a neznámou 

budoucnost. A pak jsme mluvili o přijetí a odevzdání. Člověk může ve své 

minulosti prožít mnoho z toho, co je považováno obecně nebo on sám považuje 

za zlé, a v budoucnu ho mnoho z toho čekat ještě může. Ale pokud oba 

manželé žijí ve svém manželství neustále obnovovaný bezpodmínečný vztah 

vzájemného přijímání a odevzdávání, nikdy na to zlé, ale ani dobré, nebudou 

jako jednotlivci sami. Vše nesou společně. Tvoří společné „my“, o které se 

mohou v době těžkostí opřít a v radosti tímto společným „my“ radost násobit. 

Co by to bylo za přijetí života s tím druhým, kdybychom chtěli přijímat jen to 

dobré a špatné neviděli? Odevzdat, podělit se o to dobré, není těžké. Však 

podělit se o to méně povedené ve víře v toho druhého, že ho to nezlomí, že nás 

v tom neopustí, je projev opravdové lásky a důvěry.  

 Také jsme říkali, že lidský život zde na zemi je konečný, že jednou 

přijde smrt. Křesťané po celém světě v credu vyznávají, „Věřím v život věčný.“ 

A mnozí z nich doufají, že po útrapách života zde na zemi, dojdou spravedlivé 

odměny a že přijde pokoj a mír. Někteří říkají, „Tam už nám bude dobře“. 

Nechceme zde znevažovat učení o věčném životě, které jsme zde beztak 

popsali velmi triviálně, ale zkusme se na to podívat trochu jinak. Řečené 

budeme vztahovat na manželství. 

 Společně s Evelym se ptáme, „Poznali jste jeden skrze druhého a jeden 

s druhým život, který by bylo možno zvěčnit?“
60

 Ne? Tak se dost nemilujete. 

Říká Evely. Pokud si člověk dokáže představit ukončení společného života 

smrtí, nemiluje. Tvrdé. Chtěli bychom upozornit na to, aby věčný život nebyl 

manželi chápán jako prázdniny. „Do smrti s tebou nějak vydržím, pak už to 

bude v náruči Boží jen dobré.“ Omyl. Manželé se musí milovat láskou, která 
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překračuje smrt. „Trvá-li vaše láska jen během tohoto života, je lépe ho ukončit 

hned… Buď žijeme pro věčnost, nebo nežijeme. Buď se milujeme pro vždy, 

nebo se nemilujeme.“
61

 

 Opovážíme se zde navrhnout, aby se v manželském slibu neříkalo „až 

do smrti“, ale „navždy“. Dobré i zlé navždy.  

 

3.4.7. Ať pomáhá Bůh. Amen 

 V předchozích řádcích jsme řekli, že manželé prožívají vše dobré i zlé 

v permanentním bezpodmínečném vztahu přijímání a odevzdávání jeden 

druhému. Někdo by si mohl myslet, že křesťané mají výhodu toho, že 

manželství pokládají za svátost, a že tedy dostanou od Boha takovou milost 

k zvládnutí všeho, co je čeká, kterou nekřesťané nedostanou. Není však pravda, 

že Bůh svojí milost nabízí všem v takové míře, ve které jsme ochotni ji 

přijmout? Domníváme se tedy, že jedinou výhodou, která zde může být 

jmenována, je, že křesťané si, „…uvědomují rozsah svého závazku“ (srov. 

Evely 76-77) „Rozdíl v milosti nespočívá v tom, zda jste šli na radnici nebo do 

kostela, ale v základní dispozici toho, jemuž se milost nabízí.“
62

 Pak tedy, 

„K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ může říci nejen ten, kdo je křesťanem, ale 

i ten, který není. Za té podmínky, že se chce on sám, ale i celé své manželství, 

otevřít působení Boží milosti a že je připraven ji přijmout.  

 Křesťané přece jen jistou výhodu mají. „Díky Kristu vědí, co je to 

láska.“ Každý křesťan, žijící z víry, uctívá ukřižovaného Syna Božího, který 

ukázal, co je to láska, tím, že byl přibit na kříž. Věří, že láska přemůže 

i smrtelné utrpení, a že jí může zachránit ty, které miluje. (srov. Evely 77) 

 Chtěli bychom dodat ještě dvě věci, které se týkají života křesťana 

v manželství. Kristus je centrem života křesťana. Hodnoty, které nesměřují ke 
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Kristu, jsou abstraktní a v abstrakci se žije špatně. Křesťan si uvědomuje, kde 

má útočiště, co prožívá a společně se sv. Pavlem vyznává: „nežiji už já, ale 

žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, 

který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne .“ (Gal 2, 20) „…je to 

Kristus, kdo má prožívat vaše manželství .“
63

 A pokud křesťanská 

manželství, ale nejen ony, budou patřit Kristovi. Mnozí manželé se 

dočkají zázraku, který se odehrál v Káni Galilejské. (Jan 2, 1-12) Až jim 

dojde ve vztahu první víno a budou mít jen vodu, Kristus promění vodu 

na víno. „Není jen druhé víno, je i třetí, čtvrté, páté, šesté…“
64

 

 

3.5. Shrnutí 

 Nejprve jsme se v této velké kapitole věnovali manželskému slibu jako 

symbolu a následně třem otázkám, které samotný manželský souhlas 

předcházejí. Věnovali jsme jim samostatné shrnutí na s. 36 a pak jsme navázali 

nabídkou různých interpretací jednotlivých částí manželského slibu. 

Prošli jsme jednotlivé části manželského souhlasu. Komentovali jsme 

jednotlivá témata. Naším cílem nebylo vypsat jasná dogmata, ale spíše 

nabídnout možnosti, jak lze o jednotlivých úsecích slibu, ale i o jeho celku 

v rámci pastorační přípravy na manželství se snoubenci hovořit a přemýšlet. 

Proto jsme někde byli maličko provokativní či nestandardní.  

 

                                                 
63

 Evely 78 
64

 Evely 79 



 

48 

 

4. Svatební obřad 

 Nyní bychom se už jen chtěli věnovat věci ne možná podstatné, ale 

neméně důležité a hlavně praktické. A to sice, jak provést snoubence prostorem 

a dějem svatebního obřadu.  

Do přípravy na manželství patří i samotný průběh obřadu. I když není 

to věc nejdůležitější a doporučujeme ji zařadit až na samotný závěr přípravy. 

Ale je třeba svatební obřad provést důstojně. „Vhodným způsobem je třeba 

vyjádřit slavnostní ráz slavení sňatku…“
65

 Tak, aby manželé po letech 

nezapomenuli na den, kdy vzniklo jejich společné „my“. A stále si 

uvědomovali symbolickou hloubku toho, co tehdy vykonali a stále si mají 

připomínat a v sobě obnovovat. 

 

4.1. Kdo, kde a co 

 Svatba v církvi se odehrává v prostoru kostela. Měla by se konat ve 

farnosti jednoho ze snoubenců. Je tedy důležité snoubence seznámit 

s prostorem, pokud se v něm neorientují, ve kterém se bude obřad konat. 

Popřípadě seznámit s jednotlivými věcmi, které se zde nacházejí. Je dobré se se 

snoubenci předem domluvit i na tom, jak se budeme po prostoru, který je pro 

obřad vyhrazen pohybovat. Kdo, kde bude sedět, co bude dělat a kdy. 

Předejdeme tak jistě mnoha zmatečným situacím. 

 Též je důležité zdůraznit, že svatební obřad přirozeně nemůže 

proběhnout bez přítomnosti snoubenců. I když je možná tzv. svatba 

v zastoupení. Ale tímto případem se my zabývat nebudeme. Dále musí být 

přítomní dva svědci, oddávající a společenství lidu. Neboť vstup do manželství 

                                                 
65

 Svatební obřady s.14 



 

49 

je v církvi věc veřejná a záležitost celé církevní obce. (srov. Svatební obřady 

13) Do přípravy na svatební obřad je možné, pokud si to snoubenci přejí, 

vhodně zapojit širší společenství farnosti. Úloha svědků je velmi důležitá. 

Nejen že jsou svědky ve chvíli obřadu, ale měli by být i prvními pomocníky 

a přáteli nastávajících manželů, a následně jejich rodiny, kterou založí, proto je 

jejich výběr třeba důkladně uvážit.  

 Obřad se obvykle děje ve mši. Liturgické texty jsou zaměřeny na 

tajemství manželství. (srov. Svatební obřady s. 12-13) Při výběru jednotlivých 

čtení a evangelia je vhodné zapojit snoubence. „Výběr čtení a evangelia je 

vhodnou příležitostí, aby si snoubenci lépe ujasnili, jak chápou společný život 

a jaká slova Písma svatého pro ně mohou být nosná.“
66

  

 Bylo by jistě dobré, ještě jednou ve stručnosti zopakovat jednotlivé 

významy manželského souhlasu, aby snoubenci, až budou tuto formuli 

vyslovovat, více významy jednotlivých slov vnímali. 

 Nesmíme zapomenout na prsteny, které jsou symbolem vzájemné lásky 

a které budou požehnány, manželé si je vymění a budou připomínat manželům 

jejich svazek. 

Je možné popustit uzdu fantazii a vhodně zařadit do obřadu různé 

inovace nebo místní tradice, zejména na popud nastávajících manželů. „…je 

třeba vzít v úvahu vhodnost možných úprav obřadu i místních zvyklostí, které 

se mohou případně dodržet.“
67

 O jedné inovaci, kterou navrhuje Anselm Grün 

v útlé knížečce Svátost manželství, se zmíníme i my. Nejprve si ale ještě 

přiblížíme význam symboliky obřadu výměny prstýnků a jich samotných. 
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4.1.1. Prstýnky 

 Už jednou jsme se o manželských prstýncích zmiňovali, a to 

v souvislosti s reálným symbolem. Teď si ještě jejich význam přiblížíme. 

Myslíme, že je to vhodné i vůči snoubencům.  

 Prsten je velmi starým symbolem. Už dávní vládcové ho nosili jako 

symbol autority a moci. Je také symbolem spojení. Tři spojené prsty ve 

výtvarném umění jsou symbolem Nejsvětější trojce. Kruhovost prstenu 

znázorňuje celistvost člověka. Uzavřený kruh je také symbolem dokonalosti, 

jednoty a věrnosti. Jelikož nemá konec, symbolizuje také věčnost. Je také 

symbolem proti zlé moci. (Srov. Grün s. 26)  

 Manželé si tedy předávají prsteny s nadějí a úmyslem, že jejich láska 

potrvá věčně, až za hranice smrti, že v ní najdou dokonalou jednotu, že chtějí 

být věrní, že skrze ni překonají vše zlé a také si prsteny předávají s vědomím, 

že od teď ten druhý nad nimi má moc, moc lásky.  

 Prsteny jsou požehnány a pak je ženich navlékne nevěstě se slovy, 

„N, přijmi tento prsten na znamení věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna 

i Ducha svatého.“ Nevěsta pak udělá to samé. Slova „Ve jménu Otce i Syna 

i Ducha svatého.“ značí, že „…Bůh je přece sám v sobě láskou. A tak jako 

trojjediný Bůh znázorňuje koloběh lásky, tak má prsten být znamením, že mezi 

ženichem, nevěstou a Bohem může láska proudit bez konce…“
68

 Manželé pak 

společně nesou toto znamení lásky, o které tímto způsobem také svědčí. 

 

4.1.2. Svatební svíce 

 Nyní slíbený inovativní prvek, který podle nás není příliš rozšířen. 

Přesto stojí za to se nad ním zamyslet. Jedná se o kratičký obřad žehnání svíce, 

kterou si snoubenci sami předem přichystají a třeba ještě ozdobí různými 

symboly, které pro ně mají význam. S významem jednotlivých symbolů pak 
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můžou buď oni sami, nebo oddávající seznámit i ostatní. Tento obřad je zřejmě 

vhodné zařadit až téměř na samotný závěr, po požehnání oběma manželům. 

(Srov. Grün s. 31) Při tomto požehnání manželům jsou důležité vztažené ruce 

oddávajícího. „Toto gesto naznačuje, že Boží láska proudí do lásky obou 

manželů. … Boží láskyplná náklonnost proniká v požehnání všechny oblasti 

těla i duše.“
69

 

 Svatební svíci zde navrhujeme proto, že se domníváme, že může být 

manželům v ledasčem přínosná. „Kdykoli mezi nimi vznikne konflikt a nejsou 

spolu schopni klidně mluvit, jeden z nich zapálí svatební svíčku. Pro druhého je 

to znamením nabídky smíření.“
70

 Plamen svíčky, který je v obřadu zapálen od 

paškálu, a tedy: „má účast na síle Velikonoc, které překonávají veškerou 

temnotu a chlad smrti.“
71

, umožňuje oběma manželům důvěřovat ve společnou 

lásku i v době temnoty. Domníváme se, že nejen v těchto těžkých chvílích by 

bylo vhodné svíci zapalovat, ale i v těch příjemných, kdy vládne pohoda 

a láska. To proto, že i tehdy mohou manželé čerpat ze síly Velikonočního 

světla a společně zapálenou svící za společnou lásku děkovat. 

 Svíce může být požehnána třeba těmito slovy, která předkládá Grün ve 

své brožuře. Líbí se nám, proto je zde uvedeme také.  

 „Milosrdný a dobrý Bože, požehnej tuto svatební svíci. Učiň z ní 

znamení, že má v těchto manželech stále hořet oheň tvé lásky. Ať je jejich láska 

tvým světlem, které ozařuje tento svět. Ať tato láska vnáší teplo do chladu toho 

světa. Ať světlo této svíce ozáří jejich příbytek, aby se hostům stal domovem, 

kde se mohou cítit přijati a ozářeni něžným světlem lásky. Buď těmto manželům 

stále nablízku a ukaž jim, že tvoje láska v nich spálí všechno, co jejich lásku 

ohrožuje, když se kolem nich plíží temnota strachu. Stůj při nich a jejich lásce 

dej zářit svým světlem. Dej naději lidem, kteří přicházejí do jejich domu, aby se 
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ohřáli u ohně jejich lásky. Učiň skrze tuto svíčku jejich dům domovem pro ty, 

kteří se cítí osamělí. Učiň jejich lásku světlem, které ozařuje lidi a zahřívá 

jejich srdce.“
72

 

  

4.2. Shrnutí   

 Tedy celá svatební slavnost, které je také třeba v přípravě na manželství 

vyhradit místo, s celým obřadem a se svými symboly, které jsme jistě všechny 

nepostihli a které přináší, je pro manžele důležitým nábojem pro chvíle radosti 

a krizí, starostí, mezníků. To nás vrací k programovému prohlášení GS, 

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří 

nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není 

nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu…“, a ještě více se 

nám tím podtrhává důležitost přípravy na manželství a duchovního bohatství 

církve, které spravuje a pastoračními aktivitami nabízí všem lidem. 
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Závěr 

 Ačkoliv jsme dělali jednotlivá shrnutí mezi kapitolami v celé práci, 

neodpustíme si přesto jeden velký závěr na konci celé práce. 

V první kapitole jsme se zabývali obecným rámcem pastorace 

a pastorací manželství. Bylo zde několik důležitých důrazů, např. důležitost 

přípravy na manželství, otevřenost a nabídka všem lidem, nejen křesťanům. 

Také jsme zde prošli koncept přípravy na manželství ve FC a krátce jsme 

pojednali o pastoračních aktivitách v praxi. 

 Druhou kapitolu jsme věnovali vlastnímu pastoračnímu konceptu a jeho 

obsahu. Zmiňujeme zde možnosti, jak snoubence oslovit, s kterými tématy 

začít a pak postupně předkládáme vlastní obsah, o kterém se domníváme, že by 

neměl chybět. Tím je biblická antropologie s pojetím člověka jako obrazu 

Božího, které zakládá důstojnost člověka. Dále se pak od tohoto odrážíme 

k důstojnosti manželství a k principu rovného partnerství, který je pro vztah 

manželství stěžejní. Použili jsme novozákonní úryvek, abychom celý problém 

dovysvětlili a přiblížili.  

 Pak už jsme se vrhli na interpretaci manželského slibu. Začali jsme tím, 

že jsme manželský slib přiblížili jako reálný symbol, a tím jsme zdůraznili jeho 

důležitost. Po té jsme se pokusili interpretovat tři otázky, které manželskému 

souhlasu předcházejí, a řekli jsme, že i ony jsou součástí manželského slibu. 

Pak následovali jednotlivé části manželského souhlasu, ke kterým jsme se 

pokusili zařadit interpretaci, která má být dále předmětem přemýšlení 

a názorové výměny.  

 Na konec jsme zařadili kratičkou kapitolku o samotném svatebním 

obřadu. Zdůraznili jsme, že ani jeho přípravu nesmíme zanedbat a ještě jsme se 
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věnovali některým symbolům, inovacím a návrhům, které obřad obsahuje, 

nebo může obsahovat. 

 Doufáme, že se nám podařilo vytvořit text, který může být vhodným 

přípravným materiálem pro snoubence, kteří se chystají vstoupit do manželství, 

ale i pro ty, kteří přípravné kurzy vedou anebo jen pro zájemce o toto téma. 

Věříme, že si zde každý najde aspoň několik zajímavých podnětů. 
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Přílohy 

Mt 25, 31- 46 

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na 

trůnu své slávy; 
32

a budou před něho shromážděny všechny národy. I 

oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 
33

ovce 

postaví po pravici a kozly po levici. 
34

Tehdy řekne král těm po pravici: 

‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 

připraveno od založení světa. 
35

Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, 

žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 

36
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili  jste 

mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ 
37

Tu mu ti spravedliví 

odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 

žíznivého, a dali jsme ti pít? 
38

Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali 

jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 
39

Kdy jsme tě viděli 

nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ 
40

Král odpoví a 

řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 

mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 
41

Potom řekne těm na levici: 

‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho 

andělům! 
42

Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste 

mi pít, 
43

byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a 

neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 

44
Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, 

pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 

45
On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z 

těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ 
46

A půjdou do věčných muk, 

ale spravedliví do věčného života.“  
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Jk 2, 1-13 

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, 

nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. 
2
Do vašeho shromáždění přijde třeba 

muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v 

ošumělých šatech. 
3
A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném 

oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto 

chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ 

4
Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují 

nesprávně? 
5
Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil 

chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, 

jež zaslíbil těm, kdo ho milují? 
6
Vy jste však ponížili chudého. Cožpak 

vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy? 
7
Nemluví právě oni s 

pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? 
8
Jestliže 

tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati 

budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte. 
9
Jestliže však někomu 

straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. 
10

Kdo 

by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil 

se proti všem. 
11

Vždyť ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: 

‚Nezabiješ.‘ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. 
12

Mluvte 

a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. 
13

Na Božím 

soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale 

milosrdenství vítězí nad soudem.  
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Jk 2, 14-17 

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom 

nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? 
15

Kdyby některý bratr nebo 

sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, 
16

a někdo z vás by jim řekl: 

„Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste 

jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? 
17

Stejně tak i víra, 

není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. 

Jan 4, 1-42 

Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí 

více učedníků než Jan – 
2
ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci – 

3
opustil Judsko a odešel opět do Galileje. 

4
Musel však projít Samařskem. 

5
Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, 

jež dal Jákob svému synu Josefovi; 
6
tam byla Jákobova studna. Ježíš, 

unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. 
7
Tu přichází 

samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ – 

8
Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. – 

9
Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, 

Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají. 

10
Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, 

abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ 

11
Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy 

vezmeš tu živou vodu? 
12

Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám 

tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“ 

13
Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. 

14
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. 

Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu 

věčnému.“  
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15
Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela 

už sem chodit pro vodu.“ 
16

Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď 

sem!“ 
17

Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: 

„Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. 
18

Vždyť jsi měla pět mužů, a 

ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“ 
19

Žena mu 

řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 
20

Naši předkové uctívali Boha na této 

hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v 

Jeruzalémě!“ 
21

Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy 

nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 
22

Vy uctíváte, co 

neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. 
23

Ale přichází 

hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat 

v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 
24

Bůh je 

Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ 
25

Žena mu 

řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí 

nám všecko.“ 
26

Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ 

27
Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však 

neřekl ‚nač se ptáš?‘ nebo ‚proč s ní mluvíš?‘ 
28

Žena tam nechala svůj 

džbán, odešla do města a řekla lidem: 
29

„Pojďte se podívat na člověka, 

který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?“ 
30

Vyšli tedy 

z města a šli k němu. 
31

Mezitím ho prosili jeho učedníci: „Mistře, pojez 

něco!“ 
32

On jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.“ 

33
Učedníci si mezi sebou říkali: „Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?“ 

34
Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, 

a dokonal jeho dílo. 
35

Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? 

Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke 

žni. 
36

Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému 

životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. 
37

Přitom je pravdivé 

rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. 
38

Já jsem vás poslal, abyste žali tam, 

kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.“ 

39
Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která 
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svědčila: „Všecko mi řekl, co jsem dělala.“ 
40

Když k němu ti Samařané 

přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. 
41

A ještě 

mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. 
42

Oné ženě pak říkali: „Teď už 

věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že  

toto je opravdu Spasitel světa.“  

 

Mt 19, 3- 11 

3
Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit 

manželku z jakékoli příčiny?“ 
4
Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel 

od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? 
5
A řekl: ‚Proto opustí muž otce i 

matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ 
6
takže již 

nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 

7
Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou 

manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ 
8
Odpoví jim: „Pro tvrdost 

vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však 

nebylo.  
9
Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než 

pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ 
10

Učedníci mu řekli: „Jestliže je 

to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“ 
11

On jim odpověděl: 

„Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno  

 

 


