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Úvod
Ján Pavol II. bol významným rímskym pápežom (1978 – 2005). Počas svojho pontifikátu sa zaoberal hľadaním podstaty človeka,
jeho dôstojnosťou a právami. Snažil sa pochopiť človeka ako duchovno-telesnú bytosť.
Zároveň sa zaujímal aj o hlbšie pochopenie
ľudskej práce, spoločenského človeka, jeho
povolania žiť spoločenstvo, o pochopenie
a zdôvodnenie jeho spoluzodpovednosti za
druhých, všeobecnej solidarity bytia a ľudstva. Ján Pavol II. ako tvorca adekvátnej
antropológie vstupoval do tohto prúdu myslenia, ktorý nachádzal svoje miesto v jeho
encyklikách1. Tu môžeme spomenúť práve
encykliky, ktoré poukazovali na sociálne
cítenie i zmysel pre ľudské práva: Laborem
exercens, Evanjelium vitae, Sollicitudo rei socialis a Centesimus annus2.
V tomto príspevku chceme poukázať na
Jána Pavla II. ako počas svojho magistéria
vnímal a zdôrazňoval význam rodiny pre
spoločnosť. Jeho prínos je nesmierne in1

špirujúci a obohacujúci. V pápežovej náuke
sa ukazuje hĺbka manželstva a rodiny, ktorú zvlášť predstavil v apoštolskej exhortácii „Familiaris consortio“ a v liste rodinám
„Gratissimam sane“.
1. Stvorenie človeka a jeho poslanie v spoločnosti
Zámerom Jána Pavla II. bolo v prvom
rade poukazovať na stvorenie človeka.
„Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža
a ženu“ (Gn 1,27). Tento krátky úryvok
obsahuje základné antropologické pravdy.
Boh ich povolával k osobitnej účasti na
svojej láske, ako aj na svojej moci ako Stvoriteľa a Otca, a to ich slobodnou a zodpovednou spoluprácou na odovzdávaní daru
ľudského života3. Človek je vrcholom a korunou všetkých stvorených bytostí vo viditeľnom svete. Keďže človek je osoba a má
slobodnú vôľu, je pánom samého seba,
ktorý potvrdzuje samého seba, že osoba je
sui iuris. Je osobou alteri incommunicabilis,

Porov. CSONTOS, L.: Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II. Trnava : Dobrá kniha,
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nazameniteľnou, neodstúpiteľnou. Človek
má rozum, je rozumným bytím. Je osobou,
čiže jedincom rozumnej prirodzenosti (individua substantia rationalis naturae)4.
V Knihe Genezis nachádzame opis stvorenia prvého človeka – „muža“. Keďže človeku nie je dobré byť samému, tak preto Boh
mu utvoril pomoc, ktorá mu bude podobná.
Boh ju stvoril z jedného mužovho „rebra“
a predstavil ju ako druhé „ja“ ako spoločníčku muža, ktorý uprostred okolitých
živočíchov je sám, a ani v jednom z nich
nenašiel sebe primeranú „pomocníčku“.
Takto stvorenú ženu ihneď uzná, že „toto je
napokon kosť z jeho kostí a telo z jeho tela“
(Gn 2,23), a práve preto sa volá „žena“. Toto
slovo v biblickej reči znamená jej podstatnú
totožnosť s mužom, iš-iššah, čo terajšie reči
vo všeobecnosti nevedia vyjadriť: „Bude sa
volať mužena (iššah), lebo z muža (iš) bola
vzatá“ (Gn 2,23). Je to ľudské pokolenie,
ktoré sa začína stvorením muža a ženy, korunuje celé dielo stvorenia, pretože obaja
majú ľudskú prirodzenosť. Ako muž a žena,
ako manželia a rodičia majú podávať ďalej
svojmu potomstvu5.
Stvoriteľ zveril vládu nad zemou ľudskému
pokoleniu, všetkým ľuďom, všetkým mužom
a ženám, ktorí majú dôstojnosť a svoje povolanie od spoločného Pôvodcu6. Boli obdarovaní rozumom a slobodnou vôľou, boli stvorení ako „jednota dvoch“ v spoločnej ľudskej
prirodzenosti. Na základe „jednoty dvoch“
muž a žena sú už od začiatku povolaní nielen, aby žili „jeden pri druhom“ alebo aby
boli spolu, ale sú povolaní aj žiť vzájomne
jeden pre druhého. Človečenstvo znamená
povolanie do spoločenstva medzi osobami.

Text Knihy Genezis (2,18 – 25) pripomína,
že manželstvo je prvou a v určitom zmysle
najvážnejšou dimenziou tohto povolania.
Podľa zásady, že v medziosobnom spoločenstve jeden má byť „pre“ druhého, v postupe
dejín sa rozvíja a vzájomne doplňuje to, čo
je výhradne „mužské“ a čo je výhradne „ženské“7. „Človek je stvorený a povolaný ku spoločenstvu, ktoré sa uskutočňuje eminentným
spôsobom v rodine a v manželstve“8.
Ján Pavol II. taktiež poukazoval, čo bolo
povedané človeku Bohom: „Vzrastajte
a množte sa.“ Plodnosť je ovocím a znakom
manželskej lásky, živým svedectvom plného
vzájomného darovania sa manželov. Správne udržovaná manželská láska a celý spôsob
rodinného života, ktorý z nej vyplýva bez
zanedbávania ostatných cieľov manželstva
smeruje k tomu, aby manželia boli ochotní
odvážne spolupracovať s láskou Stvoriteľa
a Spasiteľa, ktorý ich prostredníctvom stále
rozširuje a obohacuje svoju rodinu. Plodnosť manželskej lásky sa však neobmedzuje len na plodenie detí, i keby bola chápaná
v jej vlastnom ľudskom rozmere: rozširuje
sa a obohacuje všetkými tými plodmi mravného, duchovného a nadprirodzeného života, ktoré otec a matka na základe svojho
povolania majú odovzdávať deťom a skrze
ne Cirkvi a svetu9.
„Naplňte zem a podmaňte si ju“. Základný
a prvotný Boží zámer s človekom, ktorého
„stvoril... na svoj obraz a podobu“, nebol odvolaný ani vtedy, keď človek – po porušení
prvej zmluvy s Bohom – počul slová: „V pote
svojej tváre budeš jesť svoj chlieb“. Tieto slová
sa vzťahujú na neraz ťažkú námahu, ktorá
odvtedy sprevádza ľudskú prácu, ale neme-
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nia skutočnosť, že práca je cestou, na ktorej
človek uskutočňuje jemu vlastné „vládnutie“
vo viditeľnom svete, keď si „podmaňuje“
zem. Táto námaha je všeobecne známym
faktom, veď každý ju skusuje10.
Veď prácou si má človek zaobstarávať svoj
každodenný chlieb. Iba človek je schopný
pracovať a len človek vykonávaním práce
napĺňa svoju existenciu na zemi. Takto je
práca poznačená osobitnou pečaťou človeka a človečenstva, pečaťou osoby konajúcej
v spoločenstve osôb. A táto pečať odhaľuje
jeho vnútornú hodnotu a v istom zmysle
stanovuje jeho prirodzenosť. Práca je dobrom človeka, dobrom jeho človečenstva –
prácou totiž človek nielen pretvára prírodu,
prispôsobujúc ju svojim potrebám, ale sa aj
realizuje ako človek, ba v istom zmysle „sa
stáva viac človekom“.
Slová „podmaňte si zem“ majú nesmierny dosah. Poukazujú na všetky bohatstvá,
ktoré zem (a nepriamo celý viditeľný svet)
v sebe skrýva a ktoré môže človek svojou
vedomou činnosťou objaviť a cieľavedome
využívať. A tak slová, vložené hneď na samý
začiatok Biblie, nikdy neprestávajú byť aktuálne. Rovnako sa vzťahujú na všetky minulé obdobia civilizácie a ekonómie, ako aj
na celú súčasnú skutočnosť i na budúce fázy
rozvoja, ktoré sa azda už v istej miere črtajú,
ale zväčša ešte ostávajú pre človeka neznáme
a skryté11.
2. Význam manželstva
Ján Pavol II. zdôrazňoval, že jedným
miestom, kde sa môže udiať darovanie sa,
je práve manželstvo. Čiže zmluva manželskej lásky alebo vedomia a slobodná voľba,
ktorou muž a žena prijímajú dôverne spolo-
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čenstvo života a lásky, ktoré sám Boh ustanovil a ktoré iba v tomto svetle ukazuje svoj
pravý význam. Manželská ustanovizeň nie je
akýmsi nezákonným zasahovaním spoločnosti alebo autority, ani nanútenie vonkajšej formy, ale vnútorná požiadavka zmluvy
manželskej lásky, ktorá sa verejne potvrdzuje ako jediná a výlučná, aby sa tak zachovala vernosť voči plánu Boha Stvoriteľa. Táto
vernosť nijako nepotláča slobodu osobnosti,
naopak, zabezpečuje ju pred akýmkoľvek
subjektivizmom a relativizmom, a robí ju
účastnou na stvoriteľskej Múdrosti12.
Cirkev, ktorá verne prijíma Božie slovo
a rozjíma o ňom, slávnostne učila a učí, že
manželstvo pokrstených je jednou zo siedmich sviatostí Nového zákona. Krstom sa
muž a žena stávajú raz navždy účastnými na
novej a večnej Zmluve, zásnubnej zmluve
Krista s Cirkvou. „A práve pre toto nezmazateľné zapojenie sa povznáša a zahŕňa dôverné spoločenstvo manželského života a lásky,
ktoré ustanovil Stvoriteľ, do zásnubnej lásky
Krista, podporovanej a obohacovanej jeho
výkupnou silou“13.
Druhý vatikánsky koncil napísal: „Jednota
manželstva, Pánom potvrdená, navidomoči
vysvitá aj z rovnakej osobnej dôstojnosti ženy
a muža, ktorú treba uznávať vo vzájomnej
a úplnej láske“14.
Ján Pavol II. v Apoštolskom liste Mulieris dignitatem adresoval manželom ako
konkrétnym ženám a mužom a pripomínal
im „ethos“ zásnubnej lásky, ktorý vyplýva
z božského ustanovenia manželstva od „počiatku“. Pravej povahe tohto ustanovenia
zodpovedá výzva: „Mužovia, milujte svoje ženy“, milujte z dôvodu toho zvláštneho
a jedinečného spojenia, skrze ktoré sa muž
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a žena v manželstve stávajú „jedným telom“
(porov. Gn 2,24; Ef 5,31). „A manželky nech
si ctia mužov“. V tejto láske je obsiahnuté
podstatné tvrdenie o žene ako osobe, tvrdenie, vďaka ktorému sa môže žena ako osoba v plnosti rozvinúť a obohacovať. Vlastne
takto postupuje Kristus ako ženích Cirkvi,
túžiac po tom, aby ona bola „slávna, na ktorej niet škvrny ani vrásky“ (Ef 5,27). Možno
povedať, že na tomto mieste je plne zachytené to, čo tvorí celý Kristov „štýl“ vzťahu
k manželke a analogicky by sa tak mal správať muž vo vzťahu k žene v každej situácii.
Týmto spôsobom sa obidvaja, muž i žena, dávajú navzájom ako „nezištný sebadar“15.
Podľa Božieho ustanovenia manželstvo je
základom širšieho rodinného spoločenstva,
pretože sám manželský stav a manželská láska sú určené na plodenie a výchovu potomstva, v čom nachádzajú svoje dovŕšenie. Láska vo svojej najhlbšej skutočnosti je v podstate dar. Manželská láska, ktorá vedie manželov k „poznaniu“ a robí z nich „jedno telo“,
nijako sa nevyčerpáva v rámci manželského
páru, pretože ich robí schopnými najväčšieho možného darovania, ktorým sa stávajú
Božími spolupracovníkmi pri odovzdávaní
daru života novému človekovi. Takto manželia, keď sa navzájom darujú sebe, darujú
zo seba novú skutočnosť, dieťa, živý obraz
svojej lásky, trvalý znak manželskej jednoty,
ako aj živú a nedeliteľnú syntézu svojho otcovstva a materstva. Keď sa manželia stávajú
rodičmi, čiže vytvárajú rodinu, dostávajú od
Boha dar novej úlohy, spojenej so zodpovednosťou. Ich rodičovská láska sa má stať
pre deti viditeľným znakom samej Božej lásky, „od ktorého pochádza každé otcovstvo
na nebi i na zemi“. Nesmieme však zabúdať,
že manželský život nestráca svoju hodnotu

ani vtedy, keď plodenie nie je možné. Telesná neplodnosť môže byť totiž manželom
príležitosťou na to, aby preukazovali iné dôležité služby ľudskej osobe, ako je napríklad
prijatie dieťaťa za svoje, rôzne výchovné akcie, pomoc iným rodinám alebo chudobným
a postihnutým deťom16.
Práve v manželstve a rodine má dominantné miesto osobný vzťah medzi manželmi, ktorý je spojený s citovými väzbami.
Môžeme povedať, že v dejinách rodiny ide
o istý personalistický obrat, ktorý však priniesol väčšie nároky na zodpovednosť za
vzťah17. Veď v manželstve a rodine sa zároveň vytvára súhrn medziosobných vzťahov
– manželský vzťah, otcovstvo a materstvo,
vzťah detí a súrodencov – ktorými sa každý
človek prijíma do „ľudskej rodiny“ i do „Božej rodiny“, ktorou je Cirkev. Manželstvo
a kresťanské rodiny budujú Cirkev: ľudská
osoba sa totiž v rodine nielen rodí a postupne výchovou prijíma do ľudského spoločenstva, ale znovuzrodením v krste a výchovou
vo viere sa prijíma aj do Božej rodiny, ktorou
je Cirkev. Ľudská rodina, vo svojej jednote
rozbitá hriechom, sa obnovuje výkupnou silou Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Kresťanské manželstvo, účastné na spásonosnej
účinnosti tejto udalosti, je prirodzeným
miestom, kde sa ľudská osoba včleňuje do
veľkej rodiny Cirkvi.
Manželské spoločenstvo sa vyznačuje nielen svojou jednotou, ale aj svojou nerozlučiteľnosťou. Toto dôverné spojenie – ako vzájomné sebadarovanie dvoch osôb – i dobro
detí vyžadujú úplnú vernosť manželov a nástroja na nerozlučnosti ich jednoty. Manželská nerozlučiteľnosť, zakorenená v osobnom
a úplnom odovzdaní sa manželov a požadovaná dobrom detí, nachádza svoju najvyššiu
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JÁN PAVOL II.: Mulieris dignitatem, 24. 2008, s. 70.
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Porov. JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio, 14. 1993, s. 31 – 32.
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Porov.: ŠOLTÉS, R.: Rodina a Cirkev v posmodernej dobe. In: PIEPRZYK, M.: Burmistrza Gminy i Miasta

Nisko; Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli. Sandomierz : Diecezjalne i Drukarnia, r. 2010, s. 215.
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pravdu v pláne, ktorý Boh predostrel vo
svojom Zjavení: „On chce a dáva nerozlučiteľnosť manželstva ako ovocie, znak a požiadavku absolútne vernej lásky, ktorou Boh miluje človeka a ktorú Kristus Pán má k svojej
Cirkvi“.
Kresťanskí manželia sú povolaní ku skutočnej účasti na neodvolateľnej nerozlučiteľnosti, ktorá viaže Krista k Cirkvi, jeho Neveste, ktorú miluje až do krajnosti. Dar sviatosti je pre kresťanských manželov súčasne
povolaním i prikázaním, aby si navždy boli
verní, hoci na nich doliehajú isté skúšky
a ťažkosti a aby veľkodušne poslúchli svätú
Pánovu vôľu: „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“18.
3. Rodina ako prvá prirodzená
spoločnosť
Rodina je dôležitá a podstatná vo vzťahu k osobe. V tejto kolíske života a lásky
sa človek rodí a rastie. Keď sa narodí dieťa,
spoločnosť dostáva dar novej osoby, ktorá
je zvnútra povolaná do spoločenstva s inými a do plnej oddanosti voči nim. Dokonca v rodine, vo vzájomnom osobnom dare
muža a ženy zjednotených manželstvom,
je vytvorené životné prostredie, v ktorom
dieťa môže rozvíjať svoje schopnosti, kde sa
naučí uvedomovať si svoju dôstojnosť a pripraviť sa na zvládnutie svojho jedinečného
a neopakovateľného osudu. V prirodzenej
atmosfére náklonnosti, ktorá spája členov
rodinného spoločenstva, sú osoby uznávané a zodpovedné vo svojej celistvosti: „Prvá
a základná štruktúra, ktorá slúži ľudskej ekológii je rodina, v lone ktorej dostáva človek
prvé a určujúce poznatky o pravde a dobre,
učí sa, čo je to milovať a byť milovaný a čo
konkrétne znamená byť osobou“19.
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Ján Pavol II. zdôrazňoval, že v pláne Boha
Stvoriteľa a Vykupiteľa rodina spoznáva nielen svoju totožnosť, čiže to, čím sama je, ale
i svoje povolanie, čiže to, čo môže a má robiť. Úlohy, ktoré má rodina v priebehu dejín
plniť, pramenia z jej samej povahy a ukazujú na jej dynamický a existenciálny vývoj.
Každá rodina objavuje a nachádza v sebe
samej výzvu, ktorú nemožno umlčať a ktorá
súčasne určuje jej dôstojnosť i úlohu: Rodina, „staň sa“ tým, čím „si“! Rodina sa teda
musí nevyhnutne vrátiť k „počiatku“ Božej
stvoriteľskej činnosti, ak sa chce spoznať
a realizovať podľa vnútornej pravdy nielen
svojho bytia, ale aj svojho historického konania. Nakoľko podľa Božieho plánu rodina
je „dôverné spoločenstvo života a lásky“, má
za úlohu stále viac stavať sa tým, čím je, čiže
spoločenstvom života a lásky, a to v takom
úsilí, ktoré, ako každá stvorená a vykúpená
skutočnosť, nájde svoje zavŕšenie v Božom
kráľovstve. Z istého hľadiska, ktoré siaha až k samým koreňom skutočnosti treba
povedať, že podstatu a úlohy rodiny určuje
koniec koncov láska. Preto rodina dostáva
poslanie strážiť, prejavovať a sprostredkúvať
lásku ako živú ozvenu a skutočnú účasť na
Božej láske k ľudskému pokoleniu a na láske
Krista Pána k Cirkvi, jeho neveste20.
Prvé spoločenstvo je to, ktoré vzniká
a rozvíja sa medzi manželmi. Silou zmluvy manželskej lásky muž a žena „nie sú už
dvaja, ale jedno telo“ a sú pobádaní k neprestajnému rastu vo svojom spoločenstve,
každodennou vernosťou manželskému sľubu o vzájomnom a plnom darovaní sa. Toto
manželské spoločenstvo má korene v prirodzenom dopĺňaní sa muža a ženy a živí ho
rozhodnutie samých manželov spolu žiť celý
životný údel, totiž, čo majú a čím sú. Takéto
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spoločenstvo je preto plodom a znakom hlboko ľudskej požiadavky21.
Rodina, založená na láske a ňou oživovaná, je spoločenstvom osôb: muža a ženy
spojených manželstvom, rodičov a detí,
ako aj príbuzných. Jej prvou úlohou je verne prežívať skutočnosť tohto spoločenstva
v ustavičnom úsilí o rozvoj opravdivého
spoločenstva osôb. „Vnútorným princípom,
stálou hranicou, silou a najvyšším cieľom tejto úlohy je láska: ako rodina bez lásky nie je
spoločenstvom osôb, rovnako bez lásky nemôže rodina ani žiť, ani rásť a zdokonaľovať sa
ako spoločenstvo osôb“22.
3.1 Muž ako manžel, otec a pracujúci muž
Pre rodinu bolo roky samozrejmé, že muž
bol živiteľ rodiny a žena predstavovala neplatenú pracovnú silu v domácnosti. Počas
mnohých storočí patrila ženská práca k tým
neviditeľným a nezaplateným hodnotám. No
v súčasnej spoločnosti sa to mení a žena má
viac možnosti sa v spoločnosti uplatniť. No
aj tak podstatné je, že v rámci manželského
a rodinného spoločenstva a jednoty muž je
povolaný na to, aby svoj dar a úlohu manžela a otca dokonale spĺňal svojím životom.
Pretože pravá manželská láska predpokladá
a vyžaduje, aby muž hlboko rešpektoval rovnakú dôstojnosť ženy. Svätý Ambróz píše:
„Nie si pánom, ale manželom, nedostal si
otrokyňu, ale manželku.... Odplácaj sa jej pozornosťou a buď jej vďačný za lásku“23. Láska
k manželke ako matke, ako aj láska k deťom
sú pre muža prirodzenou cestou k pochopeniu a uskutočneniu svojho otcovstva. Najmä
tam, kde spoločenské a kultúrne podmienky
ľahko privádzajú otca k určitému odstupu od
rodiny alebo aspoň k jeho menšej účasti na
výchove, treba sa usilovať o to, aby v spoloč-

nosti znova zavládlo presvedčenie, že úloha
a poslanie otca v rodine a pre rodinu majú
jedinečný a dôležitý význam. Sama skúsenosť učí, že otcova neprítomnosť spôsobuje psychologické a mravné poruchy, ako aj
vážne ťažkosti v rodinných vzťahoch, podobne aj naopak: deprimujúca prítomnosť
otca, najmä tam, kde sa ešte aj dnes vyskytuje prílišné panstvo mužov (po španielsky
„machismo“), čiže zneužívanie predností
mužských vlastností, čím sa ponižuje žena
a prekáža sa na rozvoji zdravých rodinných
vzťahov.
Muž, ktorý tu na zemi znova sa rodí zjavným a prežíva Božie otcovstvo, je povolaný
na to, aby zabezpečoval harmonický rozvoj
všetkých členov rodiny. Túto úlohu splní, ak
si bude veľkodušne uvedomovať zodpovednosť za život počatý pod matkiným srdom,
ak sa bude vo zvýšenej miere usilovať zúčastňovať sa spolu s manželkou na výchove,
ak bude vykonávať prácu, ktorá nerozvracia,
ale povznáša rodinu v jej súdržnosti a pevnosti, a napokon ak bude vydávať svedectvo
zrelého kresťanského života, ktoré účinnejšie privádza deti k živému stretnutiu s Kristom a s Cirkvou24.
3.2 Žena ako manželka, matka a pracujúca
žena
Ján Pavol II. poukazoval, že v dejinách a vo
svete očividne existovali a ešte stále existujú
mnohé nespravodlivosti voči ženám. Takýto
diskriminačný prístup nemá nijaký biologický podklad, ale má kultúrne korene, ktoré
treba odstrániť. No nesmieme ich pokladať
za bezprostredne spojené s genetikou či biológiou človeka. Je žiaduce, aby žena sa ujala
nových úloh, ktoré sú v súlade s jej dôstojnosťou. Touto myšlienkou povzbudzuje mu-
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žov, aby sa zúčastňovali na „veľkom procese
oslobodenia ženy“. Pretože uvedenie ženy na
pracovný trh nesporne predstavuje pokrok,
ktorý kladie pre obe pohlavia nové výzvy25.
Ženy museli na rozdiel od mužov bojovať
za občianske, politické a sociálne práva súčasne, a to po dlhé desaťročia. Až samotné
volebné právo umožnilo, aby dosiahli formálne zrovnoprávnenie a spolupatričnosť
so spoločnosťou, cirkvou a národom, ale
predovšetkým ako prostriedok k sociálnym
reformám, ktoré chceli uviesť do chodu
v spoločnosti26. Už asi pred 100 rokmi mali
ženy volebné právo, a to iba v jedinej krajine sveta, na Novom Zélande. Toto volebné
právo ženám priznalo právo voliť (nie byť
volené) už v roku 1893. Neskôr to bolo Fínsko, ktoré pred 100 rokmi (7. marca 1906)
taktiež zaviedlo volebné právo pre ženy. Príslušníčky nežného pohlavia tak mohli voliť
a byť volené (ako prvé na svete) v nasledujúcich voľbách v roku 1907. Postupne sa
volebné právo rozšírilo do ostatných krajín
sveta, čo pozdvihlo dôstojnosť a postavenie
ženy v spoločnosti27. Tu môžeme podčiarknuť, že bolo potrebné a podstatné pomôcť
ženám odhaliť ich vlastnú podstatu, aby
čerpali z vnútorného bohatstva svojej ženskosti, aby vedeli hojiť rany na duši, ktoré im
boli uštedrené a nájsť cestu k svojej plnosti,
uzdraveniu, uznaniu, vytrvalosti, dôstojnosti a budúcnosti28.
Je pravda, že aj keď žena stála vždy v pozadí
a bola tou druhoradou, tak práve premenou
v Novom zákone bola pozdvihnutá a bola jej
určená veľká dôstojnosť, pretože vždy muse25

la bojovať a presadzovať sa, aby dosiahla významné a dôležité postavenie v spoločnosti.
Ale aj napriek tomu má žena v spoločnosti
poslanie, ktoré jej umožňuje byť aj manželkou,
matkou a pracujúcou ženou, pretože dnešná
spoločnosť jej ponúka aj dôležité funkcie,
v ktorých sa žena môže uplatniť.29 „Aj keď
žena sa uplatňuje v spoločnosti ako pracujúca
žena, vždy zastáva svoj status v manželstve,
v rodine a hlavne pri výchove detí“30.
Keď matka počne dieťa, nadväzuje životný
vzťah s inou ľudskou bytosťou. Tento vzťah
definuje ženu, obsahuje pre ňu určité povinnosti a zasahuje takmer všetky stránky jej života. Nehrá úlohu matky – je matkou. Zaiste,
kultúra a tradícia majú dosah na spôsob, akým
sa žena ujíma povinností spojených s materstvom, no ani kultúra, ani tradícia matku
nevytvárajú. Byť mamou je ťažké a náročné
a pritom tak nádherné, pretože od chvíle, keď
sa ňou žena stane, už navždy vie, pre koho žije.
Bez ohľadu na to, koľko toho počas dňa musí
stihnúť, na dieťa myslí v každej jednej sekunde
a čas, ktorý s ním môže stráviť, je pre každú
mamu vzácny, no výnimočný.
Ani rodina nie je úlohou, ktorá by bola
vyhradená výlučne ženám. Aj keď muž zodpovedne a adekvátne spája svoje rodinné
a pracovné povinnosti, nemožno poprieť, že
v domácnosti zohráva hlavnú rolu žena. S jej
špecifickým prínosom sa má plne počítať v legislatíve a tiež má byť patrične ohodnotený
z ekonomického a spoločensko-politického
hľadiska. Spolupráca na vypracovanie tejto legislatívy sa má vo svetovom meradle pokladať
nielen za právo, ale aj za povinnosť ženy31.
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Emancipácia v živote ženy je vítaná, ale
v manželstve je potrebné, aby muž a žena
boli rovnoprávni, ale majú rôzne funkcie. No
v manželstve stoja navzájom v pomere hlavy
a srdca. No vo všeobecnosti nie je dobré, keď
si vymenia úlohy, hoci sa výnimky vyskytujú. Problém vznikne, keď chcú hrať obaja
súčasne tú istú rolu. Manželstvo, ako osoba nemá byť ani dvojhlavé, ani bezhlavé. Aj
rozumovo nadaná žena bude hľadať oporu
pri svojom jemnom mužovi a rada ho uzná
za hlavu, keď aj všetky dôležité rozhodnutia
urobia spoločne32.
Rovnaká dôstojnosť a zodpovednosť
muža a ženy plne oprávňujú prístup ženy
k verejným úlohám. No práve povznesenie ženy vyžaduje aj to, aby sa jasne uznala hodnota jej materskej a rodinnej úlohy
vzhľadom na ostatné verejné úlohy a zamestnania. Napokon takéto úlohy a zamestnania sa majú navzájom dopĺňať, ak
chceme dosiahnuť, aby spoločenský a kultúrny pokrok bol skutočne a plne ľudský.
Dá sa to dosiahnuť, ak podľa želania synody obnovená „teológia práce“ hlbšie osvetlí a prebáda význam práce v kresťanskom
živote a vymedzí základnú spojitosť medzi
rodinou a prácou, a tak aj pôvodný a nenahraditeľný význam domácej práce a výchovy detí. Preto Cirkev pomáha súčasnej
spoločnosti tým, že neúnavne požaduje,
aby všetci uznávali domácu prácu ženy, aby
sa jej tak – pre jej nenahraditeľnú hodnotu dostalo spravodlivej úcty. Má to zvlášť
veľký význam vo výchovnej činnosti. Tak
sa totiž odstráni sám koreň a zdroj akejkoľvek diskriminácie medzi rôznymi prácami
a povolaniami a súčasne sa stane zrejmým,
že všetci, vo všetkých oblastiach, pracujú
s rovnakými právami a rovnakými povin32

nosťami. Takto aj v mužovi aj v žene ešte
jasnejšie zažiari Boží obraz33.
Ak sa má uznať aj ženám, rovnako ako
mužom, právo účasti na rozličných verejných úlohách, potom i spoločnosť sa musí
usporiadať tak, aby manželky a matky prakticky neboli nútené pracovať mimo domácnosti a aby ich rodiny mohli žiť dôstojne
a vzmáhať sa aj vtedy, keď sa budú celkom
venovať vlastnej rodine. Okrem toho treba
prekonať mentalitu, podľa ktorej sa žene pripisuje väčšia úcta za prácu vykonanú mimo
domácnosti ako za prácu v domácnosti. To
však vyžaduje, aby si muži skutočne vážili a milovali ženu a mali v úcte jej osobnú dôstojnosť a aby spoločnosť vytvárala
a rozvíjala podmienky vhodné pre domácu
prácu. Cirkev, ktorá berie patričný ohľad
na rozdielne povolania muža a ženy, musí,
pokiaľ možno, napomáhať vo svojom vlastnom živote ich rovnaké práva a dôstojnosť,
a to pre dobro všetkých, to jest rodiny, spoločnosti a Cirkvi. Je zrejmé, že toto všetko
vonkoncom neznamená, že by sa žena mala
zriekať svojej ženskosti alebo napodobňovať
mužskú povahu, ale že sa má prejaviť pravá
ľudská plnosť ženy, ktorá sa má ukázať tak
v činnosti v domácnosti, ako aj v činnosti
mimo domácnosti, pričom sa v tejto veci
nesmie zanedbávať rozmanitosť zvyklostí
a foriem kultúry34.
Kresťanskému posolstvu o dôstojnosti
ženy, žiaľ, odporuje zakorenený názor, ktorý
človeka nepovažuje za osobu, ale za vec, za
predmet kúpy a predaja, ktorý slúži sebeckým záujmom a číremu pôžitku. Prvou obeťou, ktorú takýto názor postihuje, je práve
žena. Takýto názor prináša aj trpké plody,
ako je: pohŕdanie mužom a ženou, otroctvo,
utláčanie slabých, pornografia, prostitúcia
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– tým viac, ak je organizovaná – a všetky
tie rôzne druhy diskriminácie, ktoré badať
v oblasti výchovy, zamestnania, vyplácania
mzdy za prácu a podobne. Okrem toho aj
v súčasnosti vo veľkej časti našej spoločnosti
pretrvávajú rozličné formy ponižujúcej diskriminácie, ktoré ťažko postihujú a urážajú
osobitné skupiny žien, ako bezdetné manželky, vdovy, ženy odlúčené od manželov,
rozvedené, slobodné matky. Synodálni otcovia sa veľmi postavili proti týmto a ostatným diskrimináciám. Preto vždy žiadajú,
aby sa všetci podujali na osobitnú primeranú a účinnú pastoračnú činnosť, ktorá by
v základoch odstránila spomínané diskriminácie, a tak sa dostalo plnej úcty Božiemu
obrazu, ktorý žiari z každého človeka bez
výnimky35.
3.3 Právo a povinnosť rodičov vychovávať
deti
Rodina má formovať deti pre život tak,
aby každé z nich vedelo dokonale plniť svoju úlohu podľa povolania. Úloha vychovávať siaha svojimi koreňmi k počiatočnému
povolaniu manželov mať účasť na Božom
stvoriteľskom diele. Tým, že v láske a z lásky dávajú život novému človeku, ktorý má
v sebe povolanie rásť a vyvíjať sa, rodičia
berú na seba výchovnú úlohu. Napomáhajú
mu, aby mohol žiť plným ľudským životom.
Preto Druhý vatikánsky koncil pripomína:
„Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže
ich veľmi vážna povinnosť poskytovať svojmu
potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať
za prvých a hlavných vychovávateľov svojich
detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno nahradiť.
Rodičia majú totiž utvoriť rodinné ovzdušie,
preniknuté láskou a úctou k Bohu a ľuďom,
ktoré napomáha úplnú osobnú a spoločenskú

102

výchovu detí. Rodina je teda prvou školou
spoločenských cností, ktoré sú potrebné každému spoločenstvu“36.
Právo a povinnosť rodičov vychovávať sa
považuje za základné, pretože súvisí s odovzdávaním ľudského života. Je prirodzené
a prvotné, pretože vzhľadom na inú výchovnú činnosť je jediné, čo stojí na vzťahu lásky
medzi rodičmi a deťmi, je nenahraditeľné
a neodňateľné, a preto nemožno ním poveriť plne iných, ani iní si naň nemôžu robiť
nárok. Popri týchto vlastnostiach nesmie
sa zabúdať ani na najhlavnejšieho činiteľa,
ktorý určuje výchovnú povinnosť rodičov,
na otcovskú a materinskú lásku, ktorá vo
výchovnej činnosti nachádza svoje zavŕšenie tým, že robí plnú a dokonalú službu životu. Láska rodičov je teda zdrojom, dušou
výchovy, a tak aj normou, ktorá hýbe a riadi
celú konkrétnu výchovnú činnosť a obohacuje ju o tie hodnoty nežnosti, stálosti, dobroty, ochotu slúžiť, nezištnosti a obetavosti,
ktoré sú najcennejšími plodmi lásky37.
Výchovné poslanie kresťanských rodičov,
spočívajúce v ich účasti na Božom stvoriteľskom diele, má svoj nový a osobitný zdroj vo
sviatosti manželstva, ktoré ich posväcuje pre
skutočne kresťanskú výchovu detí. Povoláva
ich k účasti na tej istej autorite a láske, akú
má Boh Otec a Kristus, Dobrý Pastier, ako aj
na materskej láske Cirkvi. Pritom ich obohacuje múdrosťou, radou, silou a všetkými
ostatnými darmi Ducha Svätého, ktoré pomáhajú deťom v ich ľudskom a kresťanskom
dozrievaní. Zo sviatosti manželstva výchovná úloha rodičov dostáva dôstojnosť a povolanie na to, aby sa výchova stala pravou
a skutočnou „službou“ Cirkvi, ktorá slúži
formovaniu jej členov. Živé a bdelé vedomie tohto poslania, ktoré kresťanskí rodičia
dostali so sviatosťou manželstva, im pomô-
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že, aby sa službe vychovávať deti venovali
pokojne a s dôverou voči Bohu, ktorý ich
povoláva a posiela, aby v deťoch budovali
Cirkev. „Takto sa rodina pokrstených – ako
domáca cirkev zhromaždená slovom a sviatosťou – súčasne stáva na spôsob veľkej Cirkvi
učiteľkou a matkou“38.
Výchovné poslanie vyžaduje, aby kresťanskí rodičia poskytovali deťom, čo je
nevyhnutné pre postupné dozrievanie ich
osobnosti tak z kresťanského, ako aj z cirkevného hľadiska. Majú sa teda riadiť vyššie
uvedenými výchovnými zásadami a usilovať
sa deťom ukázať, k akým výškam ich môže
priviesť viera a Kristova láska. Okrem toho
vedomie, že Pán im zveril rast Božieho dieťaťa, Kristovho brata, chrámu Ducha Svätého a člena Cirkvi, pomôže kresťanským rodičom v ich úlohe posilňovať v dušiach detí
dar Božej milosti.
Druhý vatikánsky koncil opisuje obsah
kresťanskej výchovy týmito slovami: „Kresťanská výchova sa neusiluje jedine o tú zrelosť
ľudskej osobnosti, o ktorej bola práve reč, ale
sa usiluje najmä o to, aby si pokrstení, keď sa
postupne zasväcujú do tajomstva spásy, boli
čím ďalej tým viac vedomí daru viery, ktorého sa im dostalo; aby sa naučili klaňať Bohu
Otcovi v duchu a pravde (Jn 4,23), zvlášť liturgickými úkonmi, a priúčali sa správať vo
svojom živote spravodlivo a naozaj sväto ako
noví ľudia (Ef 4,22-24), a tak dospeli v zrelého muža, k miere plného vzrastu Kristovho
(Ef 4,13) a pričinili sa o rast tajomného Tela.
Okrem toho, vedomí svojho povolania, majú
sa učiť vydávať svedectvo o nádeji, ktorú nosia v sebe (1Pt 3,15) a napomáhať stvárňovať
svet v kresťanskom zmysle“.
Aj synoda, ktorá si osvojila a rozvinula
koncilové učenie, predkladá výchovné poslanie kresťanskej rodiny ako skutočnú služ-

bu, ktorou sa hlása a šíri evanjelium, a tak sa
sám rodinný život stáva cestou viery a určitým spôsobom aj úvodom do kresťanského
života a školou nasledovania Krista. Ako napísal Pavol VI.: „V rodine, ktorá si je vedomá
tejto úlohy, všetky jej zložky ohlasujú evanjelium a súčasne všetkým sa ono ohlasuje“39.
4. Rodina, Cirkev a spoločnosť
Ján Pavol II. taktiež poukazoval na valné
zhromaždenie Organizácie spojených národov, ktoré prijalo v decembri 1989 rezolúciu,
ktorou rok 1994 vyhlásilo za Medzinárodný
rok rodiny. Rodinu charakterizovalo ako
základnú modalitu ľudského života, ktorú
pokladáme za zdokonalenú sociálnu inštitúciu a je významným činiteľom i miestom
rozvoja jedinca. Je monitorom diania, ale aj
základnou jednotkou civilizovanej spoločnosti. Ako vyzerá rodina, taký je aj štát. Spoločnosť rodinu považuje za svoju základnú
stavebnú bunku, a preto zdokonaľovaniu jej
humánneho a sociálneho poslania, plneniu
jej mnohorakých funkcií venuje náležitú pozornosť. Pretože rozvoj spoločnosti závisí od
využitia všetkých ľudských zdrojov. Ženy,
tak ako aj muži, sa majú podieľať na všetkých
oblastiach verejného a súkromného života.
Pokusy dosiahnuť tento oprávnený cieľ v rovine politiky, podnikania, kultúry, spoločnosti
a rodiny sa môžu zhrnúť pod pojem „perspektíva rodovej (gender) rovnosti“ 40.
Taktiež zdôrazňuje, že rodina je so spoločnosťou životne a organicky zviazaná, pretože tvorí jej základ a ustavične ju živí svojou
službou životu. Z rodiny totiž vychádzajú
občania a v rodine nachádzajú prvú školu
tých sociálnych čností, ktoré sú dušou života a rozvoja samej spoločnosti. Takto rodina
svojou povahou a povolaním, vzdialená od
toho, aby sa uzatvárala sama do seba, otvára
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sa iným rodinám a spoločnosti, lebo berie
na seba sociálnu úlohu. Prežívanie spoločenstva a spoluúčasti, ktoré má byť charakteristickou črtou každodenného rodinného
života, je jej prvým a základným prínosom
pre spoločnosť. Tak ako úzky vzťah medzi
rodinou a spoločnosťou vyžaduje od rodiny,
aby sa otvárala smerom k spoločnosti a mala
účasť na jej živote a rozvoji, rovnako tento
vzťah ukladá spoločnosti, aby sa nikdy nespreneverila svojej základnej úlohe, ktorou
je rešpektovať a povznášať rodinu. Úlohy
rodiny a spoločnosti sa pri obrane a pri povznášaní dobra všetkých ľudí vôbec, i každého človeka osobitne, iste navzájom dopĺňajú. Ale spoločnosť – a ešte viac štát – majú
uznať, že rodina je „spoločenstvo s vlastnými a základnými právami“, a preto v ich
vzťahoch k rodine ich viaže povinnosť riadiť
sa zásadou vzájomnej podpory. V duchu
tejto zásady štát nemôže a ani nesmie oberať rodiny o tie úlohy, ktoré ony samy môžu
dobre plniť jednotlivo alebo v slobodnom
združení s inými. Naopak, štát má podporovať a domáhať sa zodpovednej iniciatívy
rodín. Verejná moc má byť presvedčená, že
rodina je nepostrádateľnou a neodcudziteľnou neodcudziteľnou hodnotou občianskej
spoločnosti, a preto sa má všemožne usilovať poskytnúť rodinám hospodársku, sociálnu, výchovnú, politickú a kultúrnu pomoc,
ktorú potrebujú na zodpovedné plnenie
všetkých svojich úloh41.
Zámerom Jána Pavla II. bolo zdôrazňovať,
že štát a Cirkev majú povinnosť poskytovať
rodinám všemožnú pomoc, aby mohli primeraným spôsobom plniť svoju výchovnú
úlohu. Spolu majú zakladať a podporovať
také inštitúcie a podujatia, aké rodiny prá-
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vom vyžadujú a poskytovať pomoc v tom, čo
rodinám chýba42. Cirkev má mať pre všetky
rodiny slová plné pravdy, ľudskosti, dobroty,
nádeje, živej účasti na ich ťažkostiach, niekedy veľmi dramatických, ktoré na ne doliehajú. Cirkev vždy bude poskytovať všetkým
svoju nezištnú pomoc43. Cirkev budúcnosti
môže teda prežiť len ako personálne spoločenstvo – communio personarum. Inšpiráciu
k realizácii communio personarum v Cirkvi
a jej vzťah svetu a ku všetkým ľuďom, môže
Cirkev objavovať v tých rodinách, v ktorých
k takejto komunikácii dochádza44.
4.1 Význam práce pre rodinu
Ján Pavol II. v encyklike Laborem exercens
vyzdvihoval, že práve práca je základom formovania rodinného života, ktorý je prirodzeným právom a povolaním človeka. Práca
je v istom zmysle podmienkou, ktorá umožňuje založiť si rodinu. Rodina totiž vyžaduje
prostriedky na hmotné zabezpečenie, ktoré
človek normálne nadobúda prácou. Práca
a pracovitosť podmieňujú aj celý výchovný proces v rodine práve preto, že každý
sa „stáva človekom“, okrem iného prácou
a úloha stávať sa človekom je podstatným
cieľom celého výchovného procesu. Je jasné,
že tu v určitom zmysle prichádzajú do hry
dva významy práce. Práca v prvom význame umožňuje život a udržiavanie rodiny.
Prácou v druhom význame sa uskutočňujú ciele rodiny samej, zvlášť výchova. Tieto
dva významy práce sa však spájajú a v rozličných bodoch dopĺňajú. Celkove treba
pripomenúť a povedať, že rodina je jedným
z najdôležitejších východiskových bodov,
podľa ktorých sa musí formovať sociálno-etický poriadok ľudskej práce. Rodina je totiž
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spoločenstvom, ktoré môže jestvovať vďaka
práci a súčasne je pre každého človeka prvou súkromnou školou práce.
Môžeme poukázať aj na svetový deň za
dôstojnú prácu, ktorý si pripomíname od
roku 2008, keď sa naplno prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy aj na pracovnom trhu. Medzinárodná organizácia
práce preto vypracovala návrh Agendy za
dôstojnú prácu. Vieme, že v každej z našich
krajín pracujúce rodiny znášajú hlavnú ťarchu finančnej, potravinovej a energetickej
krízy, najhlbšej krízy, akú táto globalizovaná ekonomika kedy spoznala. Zámerom je
presadzovať dôstojné pracovné podmienky
a zároveň upozorniť na opatrenia medzinárodného pracovného práva, ako je zákaz
nútenej a detskej práce a rešpektovanie odborových slobôd, a boj proti chudobe. Strategickými cieľmi sú vytváranie pracovných
miest, garantovanie práv na prácu, rozšírenie sociálnej ochrany a podporovanie sociálneho dialógu.
Neblahým ukazovateľom, ktorý je spoločný pre prevažnú väčšinu národov, je jav nezamestnanosti alebo čiastočná nezamestnanosť. Každý si uvedomuje časovosť a rastúcu
vážnosť podobného javu v priemyselných
krajinách. Ak budí poplach v rozvíjajúcich
sa krajinách s ich vysokým demografickým
prírastkom a s masou mladých ľudí, v silne
hospodársky vyvinutých krajinách sa zdá,
že slabnú pramene pracovných príležitostí,
takže možnosti nájsť zamestnanie sa zmenšujú namiesto toho, aby rástli45.
Aj tento jav s celým radom negatívnych
účinkov na individuálnej i spoločenskej rovine od poklesu až po stratu rešpektu, ktorý každý muž alebo žena má mať voči sebe,
nás pobáda, aby sme sa vážne zamysleli nad
typom rozvoja, ku ktorému sa smerovalo za
posledných dvadsať rokov. Na tento účel sa
45

veľmi dobre hodí nasledujúca úvaha z encykliky J. Pavla II. Laborem exercens: „Treba
podčiarknuť, že konštitutívnym prvkom a zároveň najprimeranejším overením tohto pokroku v duchu spravodlivosti a pokoja, ktorý
Cirkev hlása a o ktorý sa neprestajne modlí...,
je práve ustavičné doceňovanie ľudskej práce,
a to jednak z hľadiska jej objektívneho zamerania, jednak z hľadiska dôstojnosti vykonávateľa každej práce, ktorým je človek.“ A naopak, nemôže na nás nezapôsobiť zarážajúci
fakt, ktorý nadobudol obrovské rozmery,
že totiž existujú zástupy nezamestnaných
alebo len čiastočne zamestnaných. Tento
fakt nepochybne dokazuje, že ako vo vnútri
jednotlivých politických spoločenstiev, tak
aj vo vzájomných vzťahoch medzi nimi na
rovine jednotlivých kontinentov i na rovine celého sveta – ak ide o organizáciu práce a zamestnania – čosi nefunguje správne,
a to práve v bodoch, ktoré sú najkritickejšie
a majú najväčší sociálny význam. Tento jav
sa pre svoju všeobecnú povahu a pre vzostupnú tendenciu prejavuje veľmi príznačne
hlavne svojím záporným účinkom na stav
a kvalitu rozvoja národov, pred ktorými
dnes stojíme.
Pre rodinu je veľmi dôležité bývanie.
V dnešnej spoločnosti je veľkou problematikou bytová núdza. Dobre vieme, že
táto otázka trápi nielen nás, ale aj ostatné
krajiny. Tento celosvetový problém prináša negatívne následky na osobnú, rodinnú
i spoločenskú úroveň. Nedostatok bytov sa
pociťuje všade a je z veľkej časti zavinený
stále rastúcou urbanizáciou. Dokonca aj tie
najrozvinutejšie národy poskytujú smutný
obraz osôb a rodín, ktoré doslovne zápasia, aby nejako vyžili, a to bez strechy nad
hlavou alebo len s takou biednou, ako keby
nijakú nemali. Nedostatok bytov, ktorý je
sám osebe vážnym problémom, treba pova-
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žovať za prejav a výsledok celého radu hospodárskych, sociálnych, kultúrnych alebo
jednoducho ľudských nedostatkov a s prihliadnutím na tento rozšírený jav nemalo
by byť ťažké dospieť k presvedčeniu, že sme
doteraz ešte veľmi ďaleko od opravdivého
rozvoja národov46.
4.2 Charta práv rodiny
Ján Pavol II. v apoštolskom povzbudení
Familiaris consortio poukazoval na Apoštolskú Stolicu, ktorú poveril, aby vypracovala
Chartu práv rodiny tak, aby sa mohla predložiť zainteresovaným inštitúciám a úradom. Chartu práv rodiny dňa 22. októbra
1983 predložila Apoštolská Stolica všetkým
ľuďom, medzinárodným inštitúciám a úradom, ktoré majú na starosti záležitosti týkajúce sa rodiny v súčasnom svete. Vznikla
z podnetu Biskupskej synody, ktorá sa konala v Ríme roku 1980 a zaoberala sa témou:
„Úlohy kresťanskej rodiny v súčasnom svete“.
Cieľom Charty bolo predložiť všetkým súčasným kresťanom i nekresťanom, nakoľko
je to možné, v plnom rozsahu a v určitom
slede, ako treba chápať základné práva, ktoré
patria tomu prirodzenému a univerzálnemu
spoločenstvu, akým je rodina. Práva, ktoré
sa v Charte uvádzajú, v konečnom dôsledku
vyplývajú z toho zákona, ktorý Stvoriteľ vpísal do srdca každého človeka. Spoločnosť má
povinnosť brániť tieto práva pred akýmkoľvek narušením a starať sa o ich zachovávanie
a o upevňovanie toho, čo je ich integrálnou
súčasťou. Sú to práva, ktorých by sa malo
pridŕžať zákonodarstvo pri rozvíjaní rodinnej politiky. Vždy sú profetickou výzvou
v záujme inštitúcie rodiny, domáhajúcou sa
úcty a ochrany pred akýmkoľvek prejavom
uzurpácie. Charta sa obracia predovšetkým
na vlády. Tým, že potvrdzuje, pre dobro spo46
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ločenstva, všeobecné vedomie o základných
právach rodiny, ponúka všetkým, čo majú
zodpovednosť za spoločné dobro, model
a východisko pre zákonodarné úpravy týkajúce sa rodinnej politiky, ako aj usmernenie
pre programy činnosti. Jej cieľom je posilniť v nich vedomie nezastupiteľnosti úlohy
a miesta, aké má rodina v spoločnosti. Chce
rodiny povzbudiť, aby sa navzájom spájali na
obranu a upevňovanie svojich práv. Súčasne
ich chce podnietiť, aby plnili svoje úlohy tak,
aby sa v súčasnom svete úloha rodiny stále
viac cenila a uznávala. Napokon Charta sa
obracia na všetkých, mužov i ženy, aby nezabudli na terajšie aj budúce dobro ľudstva
a urobili všetko pre ochranu práv rodiny
a pre posilnenie rodiny. Zároveň sa obracia
na všetkých členov Cirkvi a na všetky cirkevné ustanovizne s osobitnou výzvou, aby
zo všetkých síl vydávali svedectvo o kresťanskom presvedčení, že nič nemôže zastúpiť
rodinu pri plnení jej misie, a aby sa usilovali
poskytnúť rodinám a rodičom nevyhnutnú
podporu a pomoc pri plnení úloh, ktoré im
zveril Boh47.
Záver
Naším zámerom bolo priblížiť Jána Pavla
II. a jeho pohľad na rodinu, pretože vždy sa
snažil povzbudiť všetkých, aby úprimne a neohrozene spolupracovali so všetkými ľuďmi
dobrej vôle, ktorí cítia vo svedomí povinnosť
slúžiť rodinám. Veď všetci sme si vedomí, že
budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny. Je teda nevyhnutné a naliehavé, aby sa
každý človek dobrej vôle usiloval uchovávať
a povznášať hodnoty a požiadavky rodiny.
Pretože postavenie, v akom sa dnes rodina nachádza, má kladné i záporné stránky.
V skutku na jednej strane stojí živšie vedomie osobnej slobody a berie sa väčší ohľad
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na kvalitu medziosobných vzťahov v manželstve, na povznesenie dôstojnosti ženy, na
zodpovedné plodenie detí a na ich výchovu.
Okrem toho si človek tiež uvedomuje, aké je
potrebné rozvíjať vzťahy medzi jednotlivými
rodinami pre vzájomnú hmotnú i duchovnú pomoc. Opäť rodina objavuje cirkevné
poslanie, ktoré je rodine vlastné, a svoju
zodpovednosť za budovanie spravodlivejšej
spoločnosti. No na druhej strane nechýbajú ani príznaky vážneho úpadku niektorých
základných hodnôt. Taktiež zdôrazňoval, že
práca je povinnosťou, čiže záväzkom človeka, a to v mnohorakom význame tohto
slova. Človek má pracovať jednak z ohľadu
na príkaz Stvoriteľa, a jednak z ohľadu na
svoje vlastné človečenstvo, ktorého udržanie
a rozvoj si vyžaduje prácu. Človek má pracovať z ohľadu na blížnych, zvlášť z ohľadu
na svoju rodinu, ale aj z ohľadu na spoločnosť, do ktorej patrí, na národ, ktorého je synom alebo dcérou, z ohľadu na celú ľudskú
rodinu, ktorej je členom, pretože je dedičom
práce predchádzajúcich generácií a zároveň
spolutvorcom budúcnosti tých, čo prídu po
ňom v priebehu dejín. To všetko vytvára široko poňatú morálnu povinnosť pracovať.
Ján Pavol II. poukazoval, že koreňom
všetkých záporných javov je nezriedka
skazené chápanie a uplatňovanie slobody,
ktorá sa berie nie ako schopnosť uskutočňovať pravdu Božieho plánu o manželstve
a rodine, ale ako nezávislá sila osobne sa
uplatňovať, často aj na úkor iných, len pre
vlastný, sebecký blahobyt. Zdôrazňoval,
že za týchto okolností záleží na Cirkvi, aby
s novou silou ohlasovania, čo hovorí evanjelium o manželstve a rodine, aby vystihla
ich význam a hodnotu v Božom pláne spásy.
Osobitne dôležité je posilňovať ustanovizeň
manželstva a rodiny, ako reality prameniacej z Božej vôle. Preto je potrebné ustavične
48

odhaľovať pravdu o rodine ako vnútornom
spoločenstve života a lásky, ktoré je otvorené
pre zrod nových ľudí, o jej hodnote v postavení domácej cirkvi a jej účasti na poslaní
Cirkvi i na živote spoločnosti48.
Osobitné úsilie v tomto smere je potrebné
žiadať od synov a dcér Cirkvi. Niektorí tým
vo svetle viery vidia obdivuhodný Boží plán,
preto majú viac dôvodov na to, aby im ležalo
na srdci postavenie rodiny v tomto období
úzkosti a milosti. Predovšetkým oni musia
milovať rodinu, je to ich konkrétna a náročná úloha. Milovať rodinu znamená vedieť si
vážiť jej hodnoty, možnosti a stále ich zveľaďovať. Rozpoznávať nebezpečenstvá a zlá,
ktoré ju ohrozujú a vedieť ich prekonávať.
Pričiňovať sa o vytváranie takých podmienok a okolností, ktoré by podporovali jej rast
a rozvoj. Vznešeným prejavom lásky je aj
dávať dnešnej rodine, na ktorú často dolieha
úzkosť a malomyseľnosť, podnety, z ktorých
by čerpala dôveru v seba samu, vo vlastné
bohatstvo prírody a milosti, v poslaní, ktoré
jej zveril Boh. Je veľmi dôležité, aby dnešné
rodiny opäť dostali svoju pôvodnú tvár.
Abstract
The view of the importance of the family in
the teaching of John Paul II.John Paul II. from
the first day of his pontificate direct his view
of human and his dignity. this This topic
weaves throughout his doctrine as a golden
thread. It refers to the creation of human as
„man“ and „woman“. He underlines here that
the same dignity was confirmed, where both
of them are the same persons. This creation
with a specific dignity from the beginning is
a characteristic factor of the common good
of mankind. At the root of human coexistence common and complementary character appear. Family is created by a common
marital union of a man and woman. The fa-
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mily is useful and basic cell in each society.
Family has always been considered as a first
and basic expression of man‘s social nature.
It also draws its own social nature, its „close community“ characteristics of the basic
community spouse, which has a continuation in children. Parents are willing to accept and raise children with responsibly and
love. After all, the unity of marriage opens to
a new life for a new person who is necessary
in its vocation and mission.
Key words: Man. Woman. Marriage. Family. Child. John Paul II.
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Abstrakt
Ján Pavol II. už od prvého dňa svojho pontifikátu usmerňoval svoj pohľad na človeka
a na jeho dôstojnosť. Celým jeho učením sa
vinie táto téma ako zlatá niť. Poukazuje na
stvorenie človeka ako „muža“ a „ženy“. Práve tu zdôrazňuje, že bola potvrdená rovnaká
dôstojnosť, kde sú obaja rovnakými osobami. Toto utvorenie so špecifickou dôstojnosťou od počiatku je charakteristickým činiteľom spoločného dobra ľudstva. Pri koreňoch
ľudského spolužitia sa objavuje ich spoločný
a doplnkový ráz. Spoločným manželským
zväzkom muža a ženy sa vytvára rodina. Rodina je užitočná a základná bunka v každej
spoločnosti. Rodina sa vždy považovala za
prvé a základné vyjadrenie spoločenskej povahy človeka. Zároveň čerpá svoju vlastnú
spoločenskú povahu svojej charakteristiky
„úzkeho spoločenstva“ zo základného spoločenstva manželov, ktoré je pokračovaním
v deťoch. Rodičia sú ochotní deti zodpovedne a s láskou prijať aj vychovávať. Veď manželská jednota ich otvára pre nový život, pre
novú osobu, ktorá je v spoločnosti potrebná
vo svojom povolaní a poslaní.
Kľúčové slová: Muž. Žena. Manželstvo.
Rodina. Dieťa. Ján Pavol II.
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