
Účasť manželských rodičov na náuke Cirkvi. /júl 2021/ 
 

 Účasť rodičov na náuke Cirkvi začína už pri uzatváraní manželstva, keď jedna 

z dôležitých otázok pre katolíckych manželov je, aby nevylúčili z manželstva dieťa 

a vychovávali ho v katolíckej viere. 

 Toto poslanie sa umocní pri počatí dieťaťa, keď rodičia príjmu tento nový život 

a začínajú sa konkrétne za neho modliť.  

 Svätý Otec František v posynodálnej apoštolskej exhortácií Amoris 

laetitia (o láske v rodine) píše: „Manželstvo je na prvom mieste „dôverné 

spoločenstvo manželského života a lásky“, ktoré pre samotných manželov 

predstavuje dobro, a sexualita „je zameraná na manželskú lásku muža a ženy“. 

Preto aj „manželia, ktorým Boh nedoprial mať deti, môžu i napriek tomu viesť 

zmysluplný manželský život z hľadiska ľudského i kresťanského“. Odhliadnuc od toto 

je tento zväzok nasmerovaný na plodenie „svojou prirodzenou povahou.“ Dieťa, 

ktoré sa rodí, „neprichádza zvonku ako čosi pridané k vzájomnej láske manželov; 

vzniká v samom srdci tohto vzájomného darovania sa, ktorého je ovocím 

a zavŕšením. Nijaký pohlavný akt manželov preto nemôže negovať tento význam, 

i keď pre rozličné príčiny nie je vždy schopný de facto splodiť nový život.“ 

 Zvlášť vo sviatosti manželstva Kristus povoláva k apoštolátu v rodine, pre 

rodinu, vo vnútri Cirkvi a vo svete. Je to apoštolát slova a rodinného života, čiže 

ukazovanie svätosti, vernosti, lásky, nábožnosti rodiny – vzoru kresťanského otca 

i matky. Manželské povolanie je povolaním k apoštolátu. 

 Ján Pavol II. v synodálnej exhortácií Familiaris consortio hovorí: „Medzi 

základné úlohy kresťanskej rodiny patrí aj služba Cirkvi. Rodina je postavená do 

služieb Božieho kráľovstva v priebehu dejín, a to účasťou na živote a poslaní Cirkvi.“ 

Medzi Cirkvou a kresťanskou rodinou sa musia vytvoriť mnohoraké hlboké 

zväzky, ktoré z rodiny robia „cirkev v malom“ (Ecclesia domestica – domáca cirkev). 

Preto je potrebné kresťanskú rodinu predstaviť ako spoločenstvo viery 

a ohlasovania, ako spoločenstvo v rozhovore s Bohom a ako spoločenstvo s službe 

človeku. 

V miešaných manželstvách táto misijná účasť na náuke Cirkvi sa prenáša na 

katolíckeho rodiča. Už pri uzatváraní manželstva sa zaväzuje katolícka stránka, že 

bude svoje deti vychovávať v katolíckej viere. Katolícka stránka má vyhlásiť, že je 

pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, 



že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychované 

v katolíckej cirkvi. (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, kán. 814, č.1) 

V tomto prípade veriaca katolícka stránka je povinná vydávať pre svoje deti aj 

svedectvo viery, ktoré by ich povzbudzovalo k dobrému kresťanskému životu toto 

svedectvo viery má pomáhať aj nekatolíckej stránke k poznaniu Boha. 

II. Vatikánsky koncil, v „Deklarácii o kresťanskej výchove“ sa vyjadril: 

„Rodičovská výchova je tak dôležitá, že sa dá ťažko nahradiť inými vychovávateľmi. 

Preto ich treba považovať za prvých vychovávateľov svojich detí.“ „Ďalšou 

povinnosťou rodičov je spolupracovať s učiteľmi, ktorí vychovávajú a učia ich deti. Je 

veľmi dôležité, aby pri výchove bol jednotný postup a nato sú potrebné kontakty 

z oboch strán.“  

Ján Pavol II. v synodálnej exhortácií Familiaris consortio povedal: „Medzi 

všetkými prostriedkami výchovy má osobitný význam škola. Občianska spoločnosť 

má uznať toto právo rodičov pre slobodný výber škôl a iných prostriedkov na 

výchovu svojich detí a vhodným prispením, aby katolícke školy  podporovala.“ 

Kresťanská rodina je pozvaná ohlasovať evanjelium iným rodinám a celému 

prostrediu, v ktorom žije. Druhý Vatikánsky koncil, v dekréte Gaudium et spes, 

povedal: „Rodina nech sa veľkodušne delí o svoje duchovné bohatstvo aj s inými 

rodinami... Má všetkým dávať najavo živú prítomnosť Spasiteľa vo svete a pravú 

povahu Cirkvi.“ 

Ján Pavol II. v synodálnej exhortácii Familiaris consortio sa rodinám 

pripomína: „Kresťanská rodina je povolaná zúčastniť sa na povolaní Cirkvi aktívne 

a zodpovedne svojim vlastným a jedinečným spôsobom, čiže tak, že životom 

a činnosťou dáva do služby Cirkvi a spoločnosti seba samú ako dôverné 

spoločenstvo života a lásky.“ 

Svätý otec Ján Pavol II. posynodálnom liste „Christifideles laici“ vyzýva 

všetkých veriacich a teda i manželov a rodiny k službe so svojimi charizmami: 

„Pretože sú členmi Cirkvi, laici majú povolanie a poslanie hlásať evanjelium. Na 

základe sviatostí kresťanskej iniciácie a darov Svätého Ducha sú k tomu povolaní 

a zaviazaní.“   

Svätý Otec František apoštolskej exhortácií o láske v rodine povedal: 

„Vďaka sviatosti manželstva sa každá rodina stáva dobrom pre Cirkev, so všetkými 

účinkami. Cirkev je dobrom pre rodinu, rodina je dobrom pre Cirkev.  Starostlivosť 



o Pánov sviatostný dar sa netýka len jednotlivej rodiny, ale kresťanského 

spoločenstva ako takého“. 
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