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Katolícky sobáš v piatok? 
 
„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).  
Týmito, Kristovými slovami začína pápež Pavol VI. svoju apoštolskú konštitúciu 

Paenitemini, v ktorej, vychádzajúc z Božieho zákona učí, že veriaci sú, každý podľa svojho 
stavu a možností povinní, konať pokánie.1 Boží syn, ktorý sa rozhodol dobrovoľne trpieť, nie 
pre svoje hriechy, ale pre hriechy iných, sa stal pre nás tým najúčinnejším vzorom obrátenia 
a pokánia. Nasledujúc jeho božský príklad, každý kresťan má zaprieť sám seba, vziať na seba 
svoj každodenný kríž a takýmto spôsobom má mať účasť na Kristovom utrpení.  

Katechizmus Katolíckej Cirkvi nás v bode 1438 učí, že: „Kajúcne obdobia a dni v 
liturgickom roku (Pôstne obdobie, každý piatok na pamiatku Pánovej smrti) [...] sú osobitne 
vhodné na duchovné cvičenia, kajúcne liturgické pobožnosti, púte na znak pokánia, 
dobrovoľné odriekania, ako je pôst,  almužna a bratské podelenie sa (charitatívne a misijné 
diela).“ 2 

V poslednom čase sa však stále častejšie stáva, že veriaci žiadajú od kňaza možnosť, 
vyslúžiť si v piatok, čiže v deň, ktorý je v celej Cirkvi ustanovený a prežívaný ako deň 
pokánia, sviatosť manželstva.3 V tento deň, náš Spasiteľ, Ježiš Kristus zomrel za nás na Kríži, 
aby nás vykúpil z otroctva hriechu. Preto Cirkev, pozýva veriacich aby v tento deň zvláštnym 
spôsobom venovali svoj čas modlitbe, konali skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, skutky 
sebazapierania vernejším plnením si svojich povinností a predovšetkým, aby praktizovali 
pôst a zriekanie sa podľa odporúčaní, ktoré bližšie vymedzujú jednotlivé Konferencie 
biskupov.4  

Pôstna disciplína, ktorá je dodnes platná pre všetky slovenské diecézy, bola schválená 
v Brne, na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR, dňa 20. januára 1992. Táto učí, že: 

 

 § 1 -  Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa 
  mäsitých pokrmov a pôstu. 
 § 2 -  Všetky piatky v roku sú dňami pokánia (Okrem piatku na ktorý 
  pripadá predpísaná liturgická slávnosť).5 Veriaci v tieto dni 
  konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
  (1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu, 
  (2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta  
        alebo bolestný ruženec, 
  (3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút, 
  (4) skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym  
        prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou 
        za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným 
        rodinám a pod., 

 
1 Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, n. 23-24, in: PAVOL VI.: Tutti 

i principali documenti, Città del Vaticano 2002, s. 311-313; Porov.: CIC., kán. 1249. 
2 Ibidem, n. 1438. 
3 Porov.: CIC., kán. 1250; Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, II § 2, 

in: PAVOL VI.: Tutti i principali documenti, Città del Vaticano 2002, s. 317. 
4 Porov.: CIC., kán. 1249 a 1253. 
5 Porov.: CIC., kán. 1251; Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, II § 3, 

in: PAVOL VI.: Tutti i principali documenti, Città del Vaticano 2002, s. 317. 
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  (5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) 
        alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné 
        sebazaprenie.6 
 

Podľa ustanovení apoštolskej konštitúcie o pokání Paenitemini, podstatne dodržiavanie 
pôstnej disciplíny v určených dňoch pokánia, zaväzuje veriacich ťažko.7 To znamená, že 
ťažko hreší ten, kto v určené dni nezachová záväzok pôstu, nezdrží sa mäsitého pokrmu 
(piatky v roku) alebo podstatne nevykoná iný kajúci skutok, a to bez ospravedlňujúcej 
príčiny.8 „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon 
pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní 
pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom 
pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia“,9 teda 
k vnútornému obráteniu sa k Bohu a k vedomej účasti na Kristovom utrpení pre našu spásu.10  

Táto disciplína pôstnych dní je založená na nevyhnutnosti pokánia, ktoré vychádza 
z Božieho zákona. Konať pokánie, nariadil ľuďom sám Ježiš Kristus (Porov.: Mk 1, 15). 
Cirkev svojimi prikázaniami určuje len spôsob, akým ho veriaci majú konať, ďalej čas, kedy 
sme povinní ho konať a napokon vek, v ktorom sme povinní začať ho konať.  

Biskupské konferencie v jednotlivých krajoch môžu podľa učenia apoštolskej konštitúcie 
Paenitemini, zo spravodlivej príčiny presunúť dni pokánia, majúc však vždy na pamäti 
obdobie pôstu a tiež, celkom alebo z časti nahradiť zdržiavanie sa a pôst, inými formami 
pokánia, najmä skutkami dobročinnej lásky, cvičenia sa a nábožnosti. O zmenách, ktoré 
v pôstnej praxi ustanovili majú jednotlivé Biskupské konferencie informovať Apoštolskú 
stolicu. 

Jednotliví biskupi, ale aj farár, môžu z dostatočného dôvodu a v súlade s vyššie 
uvedenými predpismi udeliť tak jednotlivým osobám, ako aj jednotlivým rodinám dišpenz 
alebo zámenu zdržiavania sa a pôstu za iné nábožné skutky. Podobne môže udeliť dišpenz aj 
predstavený rehoľného inštitútu alebo spoločnosti apoštolského života, a tiež predstavený 
klerickej spoločnosti, svojim podriadeným.11 

Samotné vyslúženie si sviatosti manželstva kanonickou formou, sa neprotiví charakteru 
dní pokánia, naopak ide tu o zodpovedný skutok lásky vychádzajúci z viery, no treba uznať, 
že všetko čo zvyčajne nasleduje po tradičnom sobáši v kostole sa nesie v slávnostnom a 

 
6 BISKUPSKÁ KONFERENCIA ČSFR, «Pôstna disciplína», in: Direktórium na sv. omše a liturgiu hodín 2016, 

Trnava 2015, s. 42; Jednotlivé kánony, vymedzujúce predpisy o dňoch pokánia v Cirkvi, pozri: CIC., kán. 1244 
§2, kán. 1249-1253; Ohľadom možnosti vytvorenia jednej Biskupskej konferencie, zloženej z biskupov 
viacerých národov, pozri: DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, «Christus Dominus 28.10.1965», in: Enchiridion 
Vaticanum I., Bologna 2002, 38, 5, n. 687-688. 

7 Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, II § 2, in: PAVOL VI.: Tutti 
i principali documenti, Città del Vaticano 2002, s. 317. Z Morálneho hľadiska tu ide  o matériu gravis, ktorej 
vedomé a dobrovoľné porušenie spôsobuje smrteľný hriech. Keďže však ide o cirkevné prikázanie, kompetentná 
autorita od neho môže dišpenzovať. 

8 Porov.: Koleják M.: «Tretie cirkevné prikázanie. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú 
stredu», in: Duchovný Pastier, SSV., 4/2016, s. 190. 

9 CIC., kán. 1252. 
10 Porov.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV., Trnava 1998, n. 1460 a 1470. 
11 Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, VI -VII, in: PAVOL VI.: Tutti 

i principali documenti, Città del Vaticano 2002, s. 319; Porov.: CIC., kán. 1245; Porov.: CIC., kán. 107 §3; 
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, «Christus Dominus 28.10.1965», in: Enchiridion Vaticanum I., Bologna 2002, 8, 
b, n. 587. 
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oslavnom duchu. Keďže, Cirkev nechce ukrátiť novomanželov ani ich rodiny o slávnostný 
charakter svadobnej hostiny, ale chce tiež ostať verná učeniu a tradícii Cirkvi, ktorá už od 
dávnych čias prežíva piatok v duchu pokánia, odporúča svojim veriacim i kňazom, aby 
k sláveniu sobáša uprednostnili iné dni v týždni, ako je piatok.   

V prípade, ak vážne okolnosti bránia snúbencom vybrať si na deň sobáša iný deň v týždni 
ako je piatok (zväčša ide o nedostatok voľných svadobných sál, nemožnosť zhromaždiť hostí 
v iný deň, otázky zamestnania...), je potrebné všetkých zúčastnených dôrazne poučiť o tom, 
aby vykonali piatkový skutok pokánia iným spôsobom, podľa určených možností, 
vychádzajúcich z ustanovení platnej pôstnej disciplíny na Slovensku. Biskupovi a farárovi je 
aj v týchto prípadoch stále ponechaná možnosť udeliť pre jednotlivé prípady dišpenz alebo 
zámenu z dostatočnej príčiny. 

Cirkevné prikázania majú za cieľ „zabezpečiť veriacim naozaj potrebné minimum ducha 
modlitby, morálneho úsilia a rastu v láske k Bohu a k blížnemu“.12 Ich zmyslom teda nie je 
obmedzovať, zakazovať, ale pomáhať veriacim duchovne rásť a plnšie napĺňať Božiu vôľu. 
V tomto svetle, cirkevné prikázanie o pokání, pripravuje veriacich na liturgické sviatky, a 
prispieva k tomu aby získavali slobodu srdca a nadvládu nad svojimi pudmi. Pán Ježiš 
povedal: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam 
prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja 
radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 10-11). Ak otvoríme svoje srdce úprimnej láske 
k Bohu a k jeho Slovu, ktorým je Kristus, zároveň ho skutočne otvoríme aj pre Cirkev a jej 
usmernenia vo forme prikázaní. Pochopiť správne túto skutočnosť možno len Vierou a 
v Láske.         
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12 Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV., Trnava 1998, n. 2041. 


