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KATECHÉZA SNÚBENCOV
V PRÍPRAVE NA SVIATOSTNÉ MANŽELSTVO
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Hlavný cieľ: Pripraviť snúbencov na prežívanie tajomstva sviatostného
manželstva ako spoločenstva lásky, jednoty a vernosti.
Ciele jednotlivých etáp prípravy:
1. vzdialená príprava:
 pomôcť mladým ľuďom objaviť seba samých ako ľudí,
 položiť mravné základy správania sa vo vzťahu k iným a k sebe,
 ukázať hodnosť a dôstojnosť povolania v manželstve a rodine.
2. blízka príprava:
 predstaviť snúbencom manželstvo ako osobný vzťah muža a ženy
(prehĺbenie vzájomného poznávania a komunikácie),
 pomôcť prehĺbiť rozhodnutie snúbencov žiť spoločným životom,
 pripraviť snúbencov na spoločný manželský život a rodičovstvo
podľa kresťanských zásad,
 definovať základné vlastnosti kresťanského manželstva: slobodné
rozhodnutie, vernosť, nerozlučiteľnosť, láska a vernosť.
3. bezprostredná príprava:
 uviesť snúbencov do kresťanského manželstva ako sviatosti –
puta jednoty a lásky,
 oboznámiť snúbencov so slávením sviatosti manželstva a ich úloh ako
jej vzájomných vysluhovateľov, kňaza, svedkov a ostatných účastníkov
sobáša v kostole,
 vysvetliť podstatu sviatostného znaku a ostatných obradov liturgického
slávenia – sobáša v kostole,
 pripraviť snúbencov na plnenie si manželských a rodinných povinností,
 ukázať snúbencom (novomanželom) cestu k manželskému a rodinnému
apoštolátu a k príbuzenským vzťahom ( vzťahy k rodičom a k členom
rodiny svojho životného partnera).

Cieľová
skupina
Protagonisti
( katechizujúce
osoby)

o Snúbenci
Poznámka:
V prípade skupinovej katechézy sa odporúča účasť najviac 5 párov.








kňaz
diakon
katechéta, učiteľ náboženskej výchovy
lekár
psychológ, sociológ
animátorský manželský pár

Miesto konania Farské katechetické stredisko
Farský úrad
Dĺžka konania
Počet stretnutí
za rok

3 mesiace najmenej až 12 mesiacov – podľa pastoračných okolností
a nábožensko-duchovných dispozícií snúbencov (blízka a bezprostredná
príprava)
Vzdialená príprava : 16 stretnutí pre dospievajúcich
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Štruktúra
- priebeh

Blízka príprava: 4 - 8 stretnutí (podľa pastoračných okolností)
Bezprostredná príprav: 2 stretnutia
Vzdialená príprava: prebieha v spoločenstve rodiny, školy a farnosti od
detstva až po obdobie dospievania
Blízka príprava: prebieha v období snúbenectva – prehlbovania vzájomného
vzťahu a rozhodovania žiť v manželstve
Bezprostredná príprava: prebieha niekoľko týždňov pred uzavretím
sviatostného manželstva
Poznámky:
1. V prípade prípravy jedného páru zvolí sa individuálny program a priebeh katechetickej
prípravy.
2. Na katechézu snúbencov, ktorí sa pripravujú aj na prvé prijatie sviatostí: Eucharistie,
pokánia alebo birmovania, treba zvoliť samostatný program katechetickej prípravy, ktorý by
bol korelačný, čiže prepojený (najmä pastoračne a časovo) s katechetickou prípravou na
sviatostné manželstvo.

Štruktúra stretnutia:
1. Motivácia (oslovenie)
2. Ohlasovanie (Čítanie zo Svätého písma alebo iná forma ohlasovania)*
3. Vysvetlenie (výcvik)
4. Diskusia
5. Úlohy a rady do života (prípravy)
6. Modlitba snúbencov
7. Požehnanie ( v prípade, že katechézu vedie kňaz)
Poznámka: U katechézy s odborníkmi vtedy, ak ide o kerygmatickú líniu. V prípade
antropologickej katechézy (psycho-sociologický výcvik a pod)
sa vychádza z aktuálneho prepojenia na činnosť (aktivitu).

Obsah

Tematické celky:
I. Vzdialená príprava: Výchova k láske a čistote
a/ Prvý a druhý stupeň základnej školy
1. Pohľad na život ako dar od Boha
2. Rodina ako spoločenstvo, kde sa uctieva dar života
3. Medziľudské vzťahy
4. Rozdielnosť a dopĺňanie sa chlapcov a dievčat, prehĺbenie sexuálnej identity
b/ Stredné školy
1. Byť sebou samým
2. Stávam sa mužom a ženou
3. Tajomstvo a cesta lásky
4. Zázrak a ochrana života
5. Mladosť príprava na život lásky v spoločenstve (v manželstve, rodine)
6. Moje povolanie
Poznámka: Katechézy na dané témy je možné prepojiť so školským vyučovaním náboženstva
(NV/N) alebo ich realizovať samostatne v rámci farskej katechézy.

II. Blízka príprava: Skôr než si povieme “áno“
1. Manželstvo je spoločná cesta k Bohu: ľudské, psychologické, biologické
(lekárske), sociologicko-právne (kánonické) a nábožensko-duchovné
predpoklady (3 – 4 stretnutia s kňazom, psychológom, sociológom a lekárom)
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Poznámka: Témy katechéz zo vzdialenej prípravy je možné predstaviť snúbencov v rámci
tohto tematického celku ( najmä u tých snúbencov, ktorí nedostali v škole alebo v rodine
výchovu k láske a čistote alebo vo farskom spoločenstve, v ktorom nie je dostupnosť vyššie
uvedených odborníkov).

2. Manželstvo je spoločná cesta lásky, jednoty, vernosti a nerozlučiteľnosti:
Mt 19, 3-6, Ef 5, 2.21-33 (2 stretnutia - vieroučná katechéza o vlastnostiach
kresťanského manželstva s kňazom, diakonom alebo s katechétom, ktorý žije
v manželstve).
3. Deti v manželstve sú Boží dar a vychovávajú sa v kresťanskom duchu:
poslanie a úlohy kresťanských rodín, cieľ a morálka manželského sexuálneho
života, zásady ochrany ľudského života od narodenia až smrť, zásady
kresťanskej výchovy detí (2 stretnutia s kňazom a animátorským manželským
párom, lekárom).
Poznámka: Blízkej príprave snúbencov predchádza pastoračný rozhovor a zápisnica v
miestnom farskom úrade. Pri tejto príležitosti sa urobia písomné záležitosti (zápisnica),
vysvetlia manželské prekážky. Snúbenci sa oboznámia s cieľom, obsahom a programom
katechetickej prípravy.

III. Bezprostredná príprava: Sviatotné manželstvo
1. Manželská láska a život je svedectvo: vzájomná manželská láska, pomoc,
rodinné a príbuzenské vzťahy, manželský a rodinný apoštolát ( 1 stretnutie
s členmi rodinného spoločenstva).
2. Manželstvo je sviatosť a jej liturgické slávenie: slávenie sviatosti
manželstva (sobáš), vysvetlenie jednotlivých úkonov, gest, modlitieb
( 1 stretnutie s kňazom alebo diakonom)
Poznámka: Ak sa záverečné katechetické stretnutie koná v skupine, môže po ňom nasledovať
záverečný pastoračný rozhovor s jednotlivými snúbeneckými pármi samosrarne (podľa
pastoračných okolností a požiadaviek snúbencov).

Formy

Vzdelávacia, zážitková, problémová, liturgická
skupinová, individuálna

Metódy

psychologicko-didaktické, problémové biblické, liturgické, zážitkové,
katechetické

Korelácia
(prepojenie)
na liturgiu

Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy

-

slávenie svätej omše za účasti mládeže,
liturgické slávenie s požehnaním snúbencov,
vysluhovanie sviatosti zmierenia.
slávnosť vysluhovania sviatosti manželstva (sobáš v kostole).

školské vyučovanie náboženstva a školská katechéza,
farská katechéza,
rodinná katechéza,
katechéza v cirkevnom spoločenstve, skupine a v hnutí.
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Metodické
a
katechetické
príručky,
pomôcky
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ORENDÁČ, P. A KOL.: Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre I.
stupeň ZŠ. Bratislava: katechetická komisia pri KBS, 1999.
ORENDÁČ, P. A KOL.: Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre II.
stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ. Bratislava: katechetická komisia pri KBS, 1999.
WEST,CH.: Radostná zvesť o sexe a manželstve. Odpovede na úprimné otázky
o učení Katolíckej cirkvi. Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2007.
BONNACCIOVÁ, M.B.: Pizza láska. Mary Beth Bonacciová odpovedá na
vaše otázky o randení, manželstve a skutočnom význame sexu. Prešov:
vydavateľstvo M. Vaška, 2004.
Pravda o umelom potrate - DVD. Bratislava: Fórum života.
Upozornenie distribútora: Film ukazuje výkon bežného umelého potratu, preto ho divákom
mladším ako 16 rokov odporúčame premietať po dôkladnom zvážení v prítomnosti
zodpovednej dospelej osoby a s odborným výkladom k obsahu filmu).
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