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Poznámky z kánonicko-pastoračného pohľadu 

k prípravnému dokumentu na 3. mimoriadne plenárne zhromaždenie Biskupskej synody 

kardinál Péter Erdő 

 

1. Prípravný dokument na nastávajúcu synodu, ako je dobre známe, má názov „Pastoračné výzvy 

týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie“. Už stanovenie témy poukazuje na to, že nastávajúca 

mimoriadna synoda predstavuje akýsi most medzi posledným plenárnym zhromaždením Biskupskej 

synody venovaným novej evanjelizácii a plenárnym zhromaždením o hlavných líniách pastorácie 

ľudskej osoby a rodiny, plánovaným na rok 2015. 

Predkladaný dokument obsahuje niekoľko výslovných zmienok o kánonicko-právnych a 

pastoračných aspektoch tejto problematiky. Už bod II pod názvom „Cirkev a evanjelium o rodine“ 

ponúka biblické a teologické hľadiská, týkajúce sa sociálnej a právnej stránky daného problému. Aj 

v bode III, teda v dotazníku, sa výslovne spomínajú tieto aspekty. 

2. Rodina sa javí ako skutočnosť, ktorá pochádza z vôle Stvoriteľa a zároveň predstavuje 

spoločenskú realitu. Nie je to teda iba výmysel ľudskej spoločnosti, či dokonca nejakej čisto 

ľudskej moci, ale je to prirodzená realita, ktorá bola Kristom, Pánom, pozdvihnutá do kontextu 

Božej milosti. 

3. Dokument, ako aj samotná Cirkev, úzko spája problematiku rodiny s problematikou manželstva. 

Iba o manželstve sa tu hovorí, že pochádza z vôle Stvoriteľa, a v 2. bode dotazníka sa píše, že 

manželstvo existuje „v súlade s prirodzeným zákonom“. Dokument teda predpokladá, že existuje 

taký aspekt stvoreného vesmíru, ktorý apeluje na osobnú slobodu, predpokladá, že zákony prírody 

predstavujú pravidlá, podľa ktorých funguje svet a ktoré nie sú bez súvisu a dopadu aj vzhľadom na 

slobodné činy ľudských osôb. Keď hľadíme na vesmír alebo do hĺbky nášho srdca, objavíme tam 

tvár Stvoriteľa a počujeme jeho hlas, ktorý sa k nám prihovára. „Prirodzený charakter manželstva sa 

chápe lepšie, keď sa neoddeľuje od rodiny. Manželstvo a rodina sú neoddeliteľné“ – povedal 

blahoslavený Ján Pavol II. vo svojom príhovore k Rímskej rote v r. 2001 – „pretože mužskosť a 

ženskosť zosobášených osôb je konštitutívne otvorená pre dar detí“(5). 

V občiansko-právnej kultúre nie je tento pohľad na prirodzený zákon, samozrejme, jediným 

pohľadom. Preto sa otázka 2a) zameriava na pohľad svetskej kultúry na prirodzený základ rodiny v 

rôznych krajinách. 

Otázka 2b) chce objasniť, aký je názor kresťanov ohľadne prirodzeného zákona týkajúceho sa 

zväzku muža a ženy. Tieto otázky majú bezpochyby pastoračný aspekt a nesnažia sa o čisto 
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komparatívne štúdiá ohľadom riešení prijatých občianskym zákonodarstvom. 

Teologická časť dokumentu, predstavujúca učenie Cirkvi o rodine, cituje bod 52 pastoračnej 

konštitúcie Gaudium et spes, kde sa pripomína, že „rodina je základom spoločnosti“, v nej sa 

stretávajú generácie a pomáhajú si „osvojiť plnšiu múdrosť, ako aj zosúladiť osobné práva s 

ostatnými požiadavkami spoločenského života“. V rámci veľkej výzvy individualizmu našej doby, 

ktorá v mnohých spoločnostiach spochybňuje dokonca i solidaritu medzi generáciami, sa rodina 

javí ako základná inštitúcia ľudskej spoločnosti, ktorá je spojená so samotným poriadkom stvorenia. 

Tá istá teologická časť dokumentu cituje apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio 

blahoslaveného Jána Pavla II., kde sa zdôrazňuje, že „manželská ustanovizeň nie je akýmsi 

nezákonným zasahovaním spoločnosti alebo autority, ani nanútením vonkajšej formy, ale vnútornou 

požiadavkou zmluvy manželskej lásky, ktorá sa verejne potvrdzuje ako jediná a výlučná, aby sa tak 

zachovala vernosť voči plánu Boha Stvoriteľa“(11). 

4. Cirkev nás ohľadom manželstva učí, že bolo vybavené „vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou 

povahou je zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu 

medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1660; 

GS 48; KKP kán. 1055 §1 ). Texty, ktoré dokument cituje z Katechizmu Katolíckej cirkvi sú 

obsahovo spojené s Druhým vatikánskym koncilom, ako aj s Kódexom kánonického práva. 

Dokument hovorí teda doslova, že sviatostná dôstojnosť je vlastná manželstvám medzi kresťanmi. 

Manželstvá katolíkov s nepokrstenými sú s náležitým dišpenzom platné, ale nie sú sviatostné. 

Sviatostný charakter pritom nezávisí od osobitného aktu vôle zmluvných manželských strán, ale 

pochádza zo skutočnosti, že pokrstení sviatostne reprezentujú Krista a Cirkev. Ak je manželstvo 

medzi dvoma kresťanmi platné, je sviatosťou, aj keď to manželia nevedia alebo nemajú osobitné 

želanie prijať sviatosť. Ako čítame v Kódexe kánonického práva: „Preto medzi pokrstenými nemôže 

jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou“ (KKP kán. 1055, § 2). 

Preto nie je možné hovoriť o prirodzenom, nesviatostnom manželstve medzi dvoma pokrstenými. 

„Manželstvo sa zakladá na súhlase manželov, t. j. na vôli vzájomne a definitívne sa darovať 

s cieľom žiť podľa zmluvy vernej a plodnej lásky.“ (KKC, 1662; porov. KKP kán. 1057, § 2). 

5. To všetko má značné pastoračné dôsledky. Nemožno odmietať katolíckych snúbencov, ktorí chcú 

sláviť uzavretie manželstva pred Cirkvou, len z dôvodu ich malej nábožnosti alebo 

z nedostatočnosti ich viery či chýbajúcej viery. Ako učí Ján Pavol II.: chcieť stanoviť ďalšie kritériá 

pre pripustenie k cirkevnému sobášu, „ktoré by brali zreteľ na stupeň viery snúbencov, by mohlo 

priniesť veľké nebezpečenstvá. Predovšetkým nebezpečenstvo nepodloženého a diskriminujúceho 

posudzovania; ďalej vzbudenie pochybností o platnosti už skôr uzavretých manželstiev, čo by bolo 

veľkou škodou pre kresťanské komunity, a vznikol by nový, neoprávnený nepokoj vo svedomí 
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manželov“ (Familiaris consortio 68: EV 7, 1738). 

„Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom 

manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť“ (KKP kán. 1056; porov. GS 48; Mt 

19, 6). 

6. Bod 3a) predkladaného dotazníka sa pýta na skúsenosti s prípravou na manželstvo 

a evanjelizáciou manželov a rodín. Typickým javom, ktorý pozorujeme v rôznych krajinách, je 

vznik spoločenstiev rodín a manželských párov, ktoré prežívajú svoj kresťanský život v rámci 

farností a duchovných hnutí – ako predpokladá aj otázka 3d) dotazníka – a ktoré zohrávajú dôležitú 

funkciu aj pri evanjelizácii mimo rodín. Existujú totiž celé rodiny, ktoré sa podieľajú na missio ad 

gentes vo veľmi sekularizovanom prostredí. V niektorých krajinách (napríklad v Maďarsko) vo 

veľkej väčšine farností pracujú spoločenstvá rodín s veľmi bohatými aktivitami. Spolupráca medzi 

diecézou a týmito duchovnými hnutiami môže nadobúdať právny rámec, ak vzniknú zmluvy o ich 

poslaní a aktivite v miestnej cirkvi. O jednej z ich úloh, ktorá je zakotvená aj v zákone (porov. napr. 

KKP kán. 1063, 4°), sa hovorí v bode 3f) predkladaného dotazníka. Ide o „pomoc manželom”, aby 

títo „verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň 

svätejší a plnší život”. 

7. Otázky 4a) a 4b) sa týkajú faktických zväzkov bez cirkevného a občianskeho uznania. Tento 

problém sa zdá byť v mnohých krajinách najnaliehavejší. Pokým Familiaris consortio venovala 

pozornosť problému rozvedených a znovu občiansky zosobášených párov (84), dnes sa zdá 

štatisticky ešte rozšírenejší problém dvojíc, ktoré spolu žijú bež cirkevného či civilného uzavretia 

manželstva a ktoré reprezentujú v istých krajinách väčšinu spoločne žijúcich dvojíc a veľkú väčšinu 

mladých párov. Mnohí z nich navštevujú katechetické skupiny alebo patria do duchovných hnutí. 

Tento jav si vyžaduje hlbšie zamyslenie. 

Pokiaľ ide o rozvedených a znovu zosobášených (otázka 4c – 4e), otázka sa týka len pastoračnej 

starostlivosti o nich a problému, prečo sa niektorí z nich cítia byť v Cirkvi vylúčení – otázka 4d). 

Otázka sa netýka osobitne pristupovania k sviatosti pokánia a ku sv. prijímaniu – táto téma je 

obsahom otázky 4e) – no môže naznačovať aj iné oblasti cirkevného života, ktorými môžu byť 

napríklad pracovné vzťahy v inštitútoch verejných služieb spravovaných Cirkvou. 

8. Skutočne právnická otázka 4f) sa týka možnosti zjednodušenia procedúry vyhlásenia neplatnosti 

manželstva. Pápež Benedikt XVI. umožnil 11. februára tohto roku to, že „rozsudky Rímskej roty, 

ktoré vyhlasujú neplatnosť manželstva, sú exekutívne, teda sa nevyžaduje ďalšie totožné 

rozhodnutie“ (Rescriptum ex audientia, Štátny sekretariát n. 208.966) 

Vzhľadom na všetky tieto problémy sa kladie otázka, či existujú pastoračné iniciatívy zamerané na 
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osoby, ktoré žijú v zložitých manželských situáciách. 

Otázky 5a) – 5d) týkajúce sa zväzkov osôb s rovnakým pohlavím sa usilujú objasniť rôzne 

občianske zákonné úpravy a tiež pastoračný postoj Cirkvi. 

Vynára sa tiež otázka výchovy detí, ktoré žijú v  neregulárnych manželských situáciách. Otázka 6d) 

jasne predpokladá, že Cirkev pristupuje k tomuto problému s veľkou otvorenosťou a skúma 

spôsoby prípravy na sviatosti, ako aj spôsoby ich vysluhovania a sprevádzania detí 

a dospievajúcich, ktorí prijali tieto sviatosti. 

Pokiaľ ide o otvorenosť manželov voči daru života, skúma sa uplatňovanie učenia Humanae vitae. 

Hovorí sa aj o aspekte týkajúcom sa praxe sviatosti pokánia 7d). Spovedníci musia byť totiž podľa 

práva, ako služobníci Cirkvi, verne poslušní Učiteľskému úradu a normám kompetentných autorít 

(KKP kán. 978 §2). Záverečná pastoračná otázka 7f) upriamuje pozornosť na centrálnu hodnotu, na 

život. Pozitívnym spôsobom skúma, ako možno podporiť zmýšľanie viac otvorené voči pôrodnosti. 

Takto je celý dotazník umiestnený do vyššieho kontextu: okrem existujúcich problémov sa otvára aj 

horizont uznávania faktu, že rodina je skutočným darom Stvoriteľa ľudstvu. 

 

Zdroj: tlačová konferencia pri prezentácii prípravného dokumentu na Biskupskú synodu 2014 

http://press.vatican.va/content/salastampa/de/bollettino/pubblico/2013/11/05/0722/01618.html#INT

ERVENTO%20DELL%E2%80%99EM.MO%20CARD.%20P%C3%89TER%20ERDO 


