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SÚ ASNÁ SITUÁCIA�

MIE�ANÝCH KÁNONICKÝCH MAN�ELSTIEV
KATOLÍKOV A PRAVOSLÁVNYCH NA SLOVENSKU

Sú asnú situáciu mie�aných man�elstiev,  ktoré medzi sebou na Slovensku�  

uzatvárajú gréckokatolíci a pravoslávni treba vidie  v�  �ir�om terminologickom 

ale aj historicko � kánonickom kontexte. Termín pravoslávie je doslovným pre-

kladom gréckeho termínu ortodoxia. Historicky ozna oval tú as  kres anstva,� � � �  
ktorá sa pou�ívala v celej Cirkvi prvých storo í na ozna enie pravdivého, v�e� � -

obecnými  koncilmi  zadefinovaného  a cirkevnými  autoritami  potvrdeného 

u enia  viery.  Ono polo�ilo teologické,  dogmatické ale i�  disciplinárne základy 
celému kres anstvo. Termín ortodoxia, i�e pravoslávie bol preto vyu�ívaný pre� �  

odlí�enie pravoverného u enia od u enia heretikov.� �

Po roku 1054, ktorý sa oficiálne pova�uje za rok za iatku rozdelenia západ� -
ného a východného kres anstva, termín pravoslávie pre svoje ozna enie za ala� � �  

vyu�íva  východná as  kres anstva. Dnes je v�eobecne prijímaná mienka, �e� � � �  

toto rozdelenie bolo skôr  dôsledkom politických ako duchovných a nábo�en-

ských procesov.  Zostáva v�ak faktom, �e východná a západná as  Cirkvi je� �  
dnes  bez kánonického  communia. Stáro ia  tohto rozdelenia  zárove  priniesli� �  

nevra�ivos  a�  odcudzenie nielen v oblasti právnej, ale aj v oblasti spolo enskej�  

aj kultúrnej.
Tento proces sa odzrkadlil aj na území východného Slovenska kde od nepa-

mäti �ijú aj príslu�níci Východnej cirkvi. Po roku 1054 aj tu �ilo východné, i�e�  

pravoslávne spolo enstvo. Cyril Vasi  v�ak podporuje teóriu pokojného spolu�i� � -

tia oboch spolo enstiev, východnej aj západnej cirkvi v�  tomto období1. Neexis-
tujú aspo  zmienky v�  historických análoch,  ktoré by hovorili  o vyhrotených 

vz ahoch medzi východným a�  západným kres anstvom na území dne�ného vý� -

chodného Slovenska.

1 Porov. C.  VASIL�,  Kánonické pramene Byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Muka ev� -
skej a Pre�ovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví, Trnava 2000, 83.
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Obidve spolo enstvá sa e�te viac zblí�ili 14. apríla 1646 U�horodskou úni� -
ou. Bola to zmluva podpísaná Egerským biskupom Jaku�i om a�  �es desiatroma�  

k azmi východného obradu, ktorí skoro v�etci pochádzali z�  dne�ného Východ-

ného Slovenska. Dôvodov pre podpísanie únie bolo viacej. Najviac v�ak zdô-

raz uje ustavi ný nátlak reformácie. V� �  tom ase boli ve mi silné tlaky protes� � -
tantskej  � achty,  ktorá  by  bola  rada  posunula  na  svoju  stranu  východných�  

kres anov v�  Uhorsku. Ako druhý vá�ny argument pre uzavretie únie medzi vý-

chodnými kres anmi na území východného Slovenska a�  Latinskou cirkvou sa 
spomína rekatoliza né úsilie. Jeho sú as ou bolo aj uzatváranie únii s� � �  vtedy pra-

voslávnymi cirkvami.

U�horodskú úniu po as nasledujúcich rokov prijali v�etci  biskupi a�  k azi�  

U�horodskej eparchie, ktorá bola v tom ase domovom aj pre veriacich východ� -
ného Slovenska. Pravoslávna cirkev na území dne�ného východného Slovenska 

fakticky prestala existova  a�  ani tu nemala vlastnú hierarchiu. Pravoslávie sa na 

území východného Slovenska znova objavilo a� na za iatku dvadsiateho storo� -
ia pod vplyvom ruských emigrantov, ktorí utekali pred komunistickou revolú� -

ciou a h adali  nový domov v�  demokratickej eskoslovenskej republike.  Ídeu�  

pravoslávia  tie�  priná�ali  aj  tí  obyvatelia  Slovenska,  ktorí  sa  vracali  z prác 
v Amerike. Toto pravoslávie v�ak bolo pova�ované za cudzí element a u obyva-

te ov východného Slovenska sa nestretlo s�  vä �ou odozvou. V�  20. stor. u� gréc-

kokatolíci na východe Slovenska pova�ovali Katolícku cirkev za svoju vlastnú 

a pravoslávie bol pre nich v tom ase u� cudzím elementom.�

Toto tvrdeni sa fakticky potvrdilo v r. 1950 s príchodom komunistov ako ve-

dúcej  silny na scéne politického �ivota  vo vtedaj�om eskoslovensku.  Medzi�  

prvé  politické  kroky  komunistického  re�imu  bolo  zapo atie  permanentnej�  
studenej vojny s nábo�enstvom a predov�etkým s Katolíckou cirkvou. V tomto 

zápase mala osobitnú úlohu zohra  Gréckokatolícka cirkev. U� 28. apríla 1950�  

bola  komunistami zru�ená a v�etci gréckokatolíci  boli  politicky vyhlásení za 

pravoslávnych.  Bol to politický krok, ktorý nemá v histórii ekvivalent. Gréc-
kokatolíci sa bez vlastnej vôle a súhlasu, len isto politickým rozhodnutím vte� -

daj�ej komunistickej moci, stali pravoslávnymi. Od za iatku bolo jasné, �e tento�  

politický krok bol od svojho po iatku protiprávny a�  kánonicky neplatný.  Ne-
prijal ho ani hlavný nosite  cirkevnej jurisdikcie, dnes blahoslavený Pre�ovský�  

gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdi . Pre svoj nesúhlas s�  týmtito krokmi 

politickej  moci  bol  odsúdený na  do�ivotné väzenie  a po  jedenástich rokoch 

strávených v �alári nakoniec zomrel.
Tento proticirkevný úkon v�ak priniesol ve ký nepokoj, preto�e politickým�  

agitátorom, podporovate om pravosláva, sa v�  mnohých farnostiach podarilo zís-

ka  as  veriacich na svoju stranu. Tak vzniklo mno�stvo rozdelení a� � �  nepokojov 
nielen na území jednotlivých obcí s gréckokatolíckym obyvate stvom, ale aj�  

v jednotlivých rodinách.
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Po as � Pra�skej jari  bola na území bývalého eskoslovenska innos  Gréc� � � -
kokatolíckej  cirkvi  nanovo obnovená.  Stalo  sa  tak na  �iados  mno�stva  ve� -

riacich,  ale i k azov,  ktorí  vyu�ili  politické oteplenie.  Bola  to v�ak situácia,�  

ktorá  bola  zo  strany  komunistického  �tátu  a pravoslávnej  cirkvi  len  trpená. 

Gréckokatolíckej  cirkvi sa v tom ase u� nepodarilo obnovi  svoje in�titúcie.� �  
Plnej rehabilitácie sa jej dostalo a� po plnom obnovení demokracie v r. 1989.

Uzatváranie mie�aných man�elstiev gréckokatolíkmi a pravoslávnymi 
v historickom procese

Bolo potrebné spomenú  tento historický proces, preto�e fakticky vplýval aj�  
na uzatváranie mie�aných man�elstiev medzi gréckokatolíckymi a pravoslávny-

mi. Ako to vyzeralo v prvých rokoch existencie Gréckokatolíckej cirkvi nemá-

me informácii. Dá sa v�ak predpoklada , �e na území východného Slovenska sa�  
mie�ané man�elstva medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi uzatvárali len ve�-

mi málo, preto�e únia, i�e gréckokatolícka cirkev bola prijatá v�eobecne.  Aj�  

v novej situácii východných kres anov, ktorí pristúpili do spolo enstva Katolíc� � -

kej  cirkvi sa  dá  predpoklada ,  �e sa  pri  uzatváraní man�elstva vy�adoval aj�  
na alej ritus sacer, o bol osobitný cirkevný obrad. Tento zvyk zaviedol e�te� �  

cisár  Lev VI.  (� 912).  Ten istý cisár  zveril  Cirkvi právo a zodpovednos  za�  

legálny status man�elstva2. Obdobie uzavretia únie po r. 1646 v�ak u� bolo ob-
dobím po Tridentskom koncile, ktorý síce zaviedol povinnos  vyu�itia legitím� -

nej formy, povinnos  osobitného cirkevného obradu v�ak nebola jej sú as ou� � � 3. 

Z toho vyplývalo, �e aj prijímanie ustanovení Tridentského koncilu bolo v roz-

li ných východných katolíckych cirkvách rôzne.  V�  podmienkach východného 
Slovenska sa dá predpoklada , �e po Zamojskej synode v�  r. 1720 sa aj na tomto 

území  zaviedla  povinnos  zachováva  ustanovenia  Tridentského  koncilu.� �  

Okrem toho sa dá tie� predpoklada , �e v�  tom ase sa pova�ovali za platné aj tie�  
man�elstvá, ktoré gréckokatolíci uzatvárali pred pravoslávnym vysluhovate om.�

V roku 1917 bol pre Latinskú cirkev vydaný Kódex kánonického práva. Aj 

ke  jeho prvý kánon obsahuje klauzulu, �e je platný len pre Latinskú cirkev, � la-

cuna iuris vlastného práva bola dôvodom, �e gréckokatolícka cirkev na Sloven-
sku ho vo ve kej miere vyu�ívala. Na tejto platforme sa za alo pova�ova  za� � �  

platné len to mie�ané man�elstvo medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou strán-

kou, ktoré bolo uzatvárané pred kompetentným katolíckym vysluhovate om, na�  
základe  di�penzu  kompetentného  miestneho  hierachu.  Mie�ané  man�elstvo 

gréckokatolíkov s pravoslávnymi bolo tak postavené na úrove  mie�aného man� -

2 S. HRYCUNIAK, Prawos awne pojmowanie ma e stwa� �� � , Bia ystok 1994, 62.�
3 TRIDENTSKÝ KONCIL, Dekrét  Tametsi (11.11.1563), ses. XXIV, c. 1, in: U. NOWICKA,  Ka-

noniczna forma zawarcia ma e stwa�� � , in: Prawo kanoniczne, Warszawa 2009, 248.
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�elstva  katolíka  s protestantmi.  Man�elstvo  gréckokatolíka  s pravoslávnou 
stránkou,  slávené  pravoslávnym vysluhovate om sa  pova�ovalo  za  neplatné.�  

Chýbala tam toti� platná katolícka kánonická forma.

Komplexné man�elské právo pre východné katolícke cirkvi bolo promulgo-

vané a� v roku 1949 v motu proprio pápe�a Pia  XII.  Crebrae allatae sunt. 
V podstatných veciach toto motu proprium vychádzalo z ustanovenia Piobene-

diktínskeho kódexu z r. 1917. Osobitné ustanovenia platné pre východné kato-

lícke cirkvi  sa  odrazili  najmä v predpisoch o forme uzatvárania  man�elstva. 
Táto kánonická zbierka síce obsahovala komplexné man�elské právo východ-

ných katolíckych cirkví, av�ak v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa ne-

stihla  uvies  do �ivota, preto�e pri�iel  rok 1950 a�  s ním aj totálna likvidácia 

Gréckokatolíckej cirkvi.
Situácia  gréckokatolíkov bola  po likvidácii  ich  cirkvi  viac  ne�  absurdná. 

V jednom okamihu, bez ich vlastnej vôle, bez toho, aby sa ich vôbec pýtal na ich 

vlastný názor sa stali v jednom okamihu rozhodnutím komunistickej moci admi-
nistratívne pravoslávnymi. V tej istej absurdnej situácii sa ocitla aj ich mo�nos� 

uzavára  man�elstvá. Treba pritom zdôrazni , �e povedomie vlastnej katolicity� �  

bolo u gréckokatolíkov ve mi silné. Bradatí �bá u�kovia�, ktorí sa im predstavili� �  
ako ich biskupi boli pre vä �inu z�  nich osi celkom cudzie a�  neprijate né. Pritom�  

vlastných k azov nemali, preto�e bu  boli vo väzeniach, alebo vo vyhnanstve� �  

v eskom pohrani í, alebo prestúpili na pravoslávie, ale to u� neboli ich k azi.� � �  

Najbli��ie im bola Rímskokatolícka cirkev. Ale aby situácia bola e�te absurdnej-
�ia, pod nátlakom komunistického re�imu vydal Ko�ický biskup Jozef ársky�  

pre svojich k azov nariadenie,  aby pri sobá�ení gréckokatolíkov pou�ívali  tie�  

cirkevné predpisy,  ktoré sa  dotýkajú  mie�aných man�elstiev  medzi  katolíkmi 
a pravoslávnymi4.  Treba poveda ,  �e tieto pozície ani zo strany �tátu,  ani zo�  

strany Rímskokatolíckej cirkvi gréckokatolícki veriaci neprijali. Mnohí uzatvára-

li man�elstvo tajne, u rímskokatolíckych k azov, ktorí tieto nelegálne postupy�  

nere�pektovali, alebo neskôr u gréckokatolíckych k azov, ktorí sa vracali z�  vy-
hnanstva, pracovali v civilných robotníckych profesiách a tajne, asto na vlastné�  

riziko  vysluhovali  gréckokatolíkom sviatosti.  Napokon,  mnohí  gréckokatolici 

�ili len v civilnom man�elstve a sviatostné uzavretli a� po roku 1968, v ktorom 
bola Gréckokatolícka cirkev nanovo obnovená.

Nie menej a�ká bola situácia u�  tých gréckokatolíckych veriacich, ktorí zo-

stali v svojich chrámoch a nechali si sviatosti vysluhova  pravoslávnymi popmi.�  

4 Doslovná citácia: �Upozor ujem vd. Duchovenstvo,  �e  po 28.  apríli  1950 v�etci  bývalí�  
gréckokatolíci majú by  pova�ovaní za pravoslávnych, lebo za takých ich pova�uje aj �tátna ve� -

rejná správa. V dôsledku toho aplikujú sa na nich v pomere ku rímskokatolíkom zákony (predpi-
sy) platné o pomere medzi rôznymi konfesiami. Viacerí duchovní, ktorí tieto predpisy nedodr�ali, 
mali z toho ve ké nepríjemnosti. Pripomínam vd. duchovným, aby v�  svojom pôsobení boli si toho 
vedomí�, in: F. VNUK, Popustené putá, Martin 2001, 179.
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Boli  to  vä �inou  veriaci  na  dedinách,  ktorí  nemali  inú  mo�nos  ne�  zosta� � � 
v svojich  chrámoch.  Ak uzatvárali  man�elstvo s rímskokatolíkom,  kódexové 

právo vy�adovalo,  aby boli  tieto man�elstvá uzatvárané v rímskokatolíckych 

chrámoch, pod a katolíckej formy. Man�elstvo v�  ich chrámoch, ktoré okupovala 

pravoslávna cirkev sa pova�ovali za neplatné.
Situácia  sa  iasto ne zmenila  po obnove Gréckokatolíckej  cirkvi.  Veriaci� �  

mali  mo�nos  zadefinova  svoju  kánonickú situáciu.  Niektorí  gréckokatolíci,� �  

ktorí osemnás  rokov �ili v�  pravoslávnej cirkvi prijali túto situáciu a zostali pra-
voslávnymi.  Zas mnoho al�ích bolo takých, ktorí síce po as likvidácie Gréc� � -

kokatolíckej cirkvi prijímali sviatosti u pravoslávnych, ale po obnove svojej cir-

kvi sa do nej vrátili. Hierarchia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku neuplatnila 

vo i veriacim, ktorí zostali pravoslávnymi, �iadne kánonické sankcie� . Ich man-
�elstvá s katolíkmi sa v�ak u� uzatvárali na  základe di�penzu od mie�aného 

man�elstva.

Mie�ané man�elstvo katolíckej a pravoslávnej stránky v sú asnosti�

Dnes sa pri vysluhovaní mie�aných man�elstiev medzi gréckokatolíkmi a pra-
voslávnymi vyu�ívajú ustanovenia Kódexu kánonov východných cirkví a predpi-

sy Ekumenického direktória. Podobným spôsobom rie�i mie�ané man�elstvo rím-

skokatolíckej  stránky  s pravoslávnou  aj  Kódex  kánonického  práva  Latinskej 
cirkvi z roku 1983.

Ekumenické direktórium zdôraz uje zvlá�tne právomoci ka�dého biskupa�  

alebo regionálnej biskupskej konferencie v pastora ných a�  kanonických otáz-

kach v súvislosti s vysluhovaním sviatostného man�elstva.  Zaoberá sa zvlá�� 
�pecifickými problémami, ktoré sa týkajú mie�aných man�elstiev5. Pod a týchto�  

predpisov sa samozrejme slávia aj man�elstvá, ktoré uzatvárajú gréckokatolíci 

s pravoslávnymi na území Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Podmienky, ktoré právo vy�aduje splni  pri uzatváraní mie�aného�  
man�elstva

Mie�ané man�elstvo definuje kánon 813 Kódexu kánonov východných cirkví 

a 1124 Kódexu kánonického práva Latinskej cirkvi z r. 1983. Sú to v�eobecné 
ustanovenia, ktoré mie�ané man�elstvo definujú ako také, ktoré uzatvárajú pokrs-

tené osoby, mu� a �ena, z ktorých jedna patrí do Katolíckej cirkvi a druhá je síce 

pokrstená, ale patrí do iného cirkevného spolo enstva ako je Katolícka cirkev� .

Do tejto kategórie patria aj man�elstvo ktoré uzatvárajú gréckokatolíci s pra-
voslávnymi. Základné ustanovenie hovorí, �e takéto uzavretie man�elstva je bez 

5 Porov. Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, Trnava 1974, 104.
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predchádzajúceho súhlasu kompetentnej cirkevnej vrchnosti i�e kompetentného�  
eparchiálneho biskupa zakázané.  Aby mohlo by  v�  Katolíckej cirkvi uzavreté, 

musia ma  stránky ktoré ho uzatvárajú dovolenie miestneho hierarchu, i�e epar� � -

chialneho  biskupa  alebo  protosyncela  alebo  niektorého  z iných  syncelov. 

K udeleniu tohto dovolenia sa e�te vy�aduje splnenie al�ích podmienok� :
� Katolícka strana má da  prehlásenie, �e je ochotná odstráni  nebezpe en� � � -

stvo odpadu od viery;

� urobí v�etko, aby deti boli pokrstené a vychované v katolíckej cirkvi;
� Nekatolícka stránka zas má by  jasne oboznámená s�  prís ubom katolíckej�  

stránky.

U nás sa táto procedúra nazýva podpísaním kautel, ktoré sa niekedy pova�u-

je aj za písomnú záruku nekatolíckej stránky o tom, �e nebude bráni  pri kato� -
líckom krste a výchove detí. Táto záruka nemá ma  formu s ubu� � 6. Tento s ub sa�  

nemá �iada  v�  ústnej forme.

O celej zále�itosti sa má rozhodnú  pomocou diskusie na predman�elskom�  
stretnutí a výsledok predlo�i  písomnou formou miestnemu hierarchovi. Je jeho�  

úlohou aby celú zále�itos  zvá�il. Pre neho je jasným signálom aj jasné odmiet� -

nutie nekatolíckej stránky7. Ak sa toto mie�ané man�elstvo uzavrie a katolícka 
man�elská stránka nesplní svoj s ub a�  napriek v�etkým snahám deti nie sú po-

krstené ani vychovávané v Katolíckej cirkvi, katolícky rodi  nepadne pod trest�  

kanonického práva. Predsa mu v�ak aj na alej zostáva povinnos  odovzdáva� � � 

vlastným de om katolícku  vieru� 8.  Úlohou  trvania  tohto  záväzku  je  vytvára� 
kres anskú atmosféru v�  rodine a tie� poukáza  ostatným lenom rodiny na �pe� � -

cifické hodnoty katolíckej viery9.

Forma uzatvárania man�elstva medzi katolíckou a pravoslávnou stránkou

Pre úplnos  spome me e�te al�ie predpisy, ktoré sa dotýkajú formy uzat� � � -
várania mie�aných man�elstiev medzi katolíckou a pravoslávnou stránkou. o�  

sa týka formy uzatvárania man�elstva, Kódex kánonov východných cirkví v ká-

none 781 § 2 jednozna ne �iada, aby ak jedna stránka prislu�í k�  nejakej nekato-

líckej východnej cirkvi a druhá do gréckokatolíckej cirkvi, man�elstvo má by� 
uzavreté v Katolickej cirkvi posvätným obradom10 pred miestnym hierarchom 

alebo miestnym farárom alebo nimi povereným k azom a�  pred dvoma svedka-

6 Porov. CCEO kánon 814, CIC 1983 kánon 1125.
7 Porov. Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, 108.
8 Porov. tam�e, 109.
9 Porov. ako vy��ie.
10 Porov. kánon 781 CCEO.
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mi. Posvätným obradom sa rozumie ú as  k aza, ktorý man�elský súhlas prijí� � � -
ma a man�elstvo po�ehná11.

Katolícka forma uzatvárania  man�elstva  sa  pri  slávení man�elstva medzi 

katolíckou a protestantskou stránkou vy�aduje pre platnos . i�e ak by katolík� �  

svoje man�elstvo zavrel pred protestantským vysluhovate om bez di�penzu od�  
katolíckej formy, také man�elstvo je neplatné.

Iná  je to v�  prípade ke  katolícky kres an uzatvára svoje man�elstvo pred� �  

pravoslávnym vysluhovate om pod a formy pravoslávnej cirkvi. V� �  tomto prípa-
de sa  vy�aduje di�penz od formy,  ktorý pre gréckokatolícku  stránku ude uje�  

Apo�tolská stolica. S di�penzom od formy je man�elstvo medzi gréckokatolic-

kou a pravoslávnou stránkou uzavreté pred pravoslávnym k azom platné aj do� -

volené.  V prípade, �e je toto man�elstvo pred pravoslávnym vysluhovate om�  
uzavreté bez tohto di�penzu, je síce platné, ale nedovolené12. Tento ekumenický 

predpis sa dotýka len man�elstiev, ktoré katolíci uzatvárajú s pravoslávnymi.

Oslobodenie od formy uzatvárania  man�elstva je teda právom vyhradené 
iba Apo�tolskej  stolici,  alebo v patriarchálnych cirkvách patriarchovi;  ten ho 

udelí len z ve mi vá�nej prí iny� � 13.

Katolícke právo tie� zakazuje dvojitý nábo�enský obrad, i�e ten spôsob,�  
kedy by sa man�elský súhlas vyslovil alebo obnovil najprv pred predstavite om�  

gréckokatolíckej a potom v asovom odstupe, pred predstavite om pravoslávnej� �  

cirkvi alebo opa ne. Tie� je zakázané kona  tento nábo�enský obrad takým spô� � -

sobom, �e ho vykonávajú katolícky vysluhovate  i�  pravoslávny prisluhovate� 
sú asne� 14. Pravoslávny kres an v�ak pod a toho istého práva mô�e by  svedkom� � �  

pri uzatváraní man�elstva pod a predpisov katolíckej cirkvi a�  katolík mô�e by� 

svedkom na sobá�i, ktorý vysluhuje pravoslávna cirkev15.
Otázkou je,  i  mô�e katolícky  k az,  prípadne diakon,  ak je  prizvaný na� �  

slávenie sviatosti man�elstva vykonáva  nejakú liturgickú funkciu.  Túto situ� -

áciu rie�i Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme z roku 

1993. Z týchto noriem je jasné, �e ak sa slávi mie�ané man�elstvo s di�penzom 
od formy16, pred pravoslávnym k azom, mô�e katolícky k az alebo diakon by� � � 

prítomný a zú astni  sa  na  liturgii  sobá�a� � 17,  recitova  príslu�né a�  doplnkové 

modlitby, íta  zo Svätého písma, poveda  krátku káze  a� � � �  po�ehna  man�elský�  

11 Porov. kánon 828 CCEO.
12 Porov. odstavec 8.1.4 tejto práce.
13 Porov. CCEO kánon 835.
14 Porov. kánon 839, tie� Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, 112.
15 Porov. ako vy��ie, 98.
16 Porov. CCEO 835 a ako vy��ie, 111.
17 Porov. Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, 98.
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pár18. Podobným spôsobom sa mô�e ú astni  aj pravoslávny k az na vysluhova� � � -
ní sviatosti takéhoto man�elstva katolíckym k azom� 19.

Pre úplnos  treba doda ,  �e mie�ané man�elstvá medzi pokrstenými gréc� � -

kokatolíkmi a pokrstenými pravoslávnymi kres anmi,  ktoré boli  uzavreté pred�  

pravoslávnym k azom, teda bez dodr�ania predpísanej kanonickej formy, sú plat� -
né od vydania dekrétu Kongregácie pre východné cirkvi  Orientalium Ecclesia-

rum, i�e od 21. novembra 1964 a�  pre veriacich Latinskej cirkvi od vydania dek-

rétu  Crescens matrimonium z d a 22.2.1967. Posvätný obrad sa v�ak vy�aduje�  
ako povinný spôsob uzatvárania man�elstva k jeho platnosti20. Ostatné predpisy 

cirkevného práva v�ak zostávajú v platnosti a majú sa zachova  o samozrejme� �  

znamená, �e k dovolenosti je potrebné zachova  kanonickú formu pod a predpi� � -

sov kanonického práva21. Tu treba poukáza  na rozdiel medzi Kódexom kanonic� -
kého práva 1983 a Kódexom kánonov východných cirkví. Kým pod a Kódexu�  

kánonického práva Latinskej cirkvi z r. 1983, kánonu 1127 § 2 mô�e da  di�penz�  

od zachovania kanonickej formy miestny ordinár za presne vymedzených okol-
ností, pod a Kódexu kánonov východných cirkví mô�e tento di�penz udeli  len� �  

Apo�tolská stolica, v prípade patriarchálnych cirkví patriarcha a to len z ve mi�  

vá�nej prí iny� 22. Posvätným obradom pre vyslú�enie sviatosti man�elstva je ten, 
ktorý sa vyslú�i pod a platných predpisov liturgických kníh a�  platných oby a� -

jov23. Posudzovanie man�elstiev katolíckej a nekatolíckej stránky sa riadi zásada-

mi, uvedenými v kánone 780 a kanóna 781 Kódexu kánonov východných cirkví.

Ak ide o man�elstvo gréckokatolíckej a pravoslávnej stránky platí zásada, 
�e toto man�elstvo je upravené nielen bo�ským právom, ale tie� cirkevným24. 

To znamená, �e man�elstvo katolíckej stránky je viazané Kódexom kánonov vý-

chodných cirkví. Právo v�ak uznáva aj kompetenciu kanonického práva pravo-
slávnej cirkvi ak bolo man�elstvo po�ehnané pravoslávnym k azom� 25.

Sviatos  man�elstva vyslú�ená katolíckym k azom ak sú obidvaja snúbenci� �  
pravoslávneho nábo�enstva

Kódexove právo tie� dovo uje vyslú�i  v� �  Katolíckej cirkvi sviatos  man� -

�elstva aj dvom pravoslávnym kres anom, ak túto právomoc udelí vysluhovate� -

18 Porov. ako vy��ie, 112.
19 Porov. ako vy��ie.
20 Porov. CCEO kánon 781 § 2: 1°.
21 Porov. CCEO kánon 834, a Orientalium Ecclesiarum. S. POL IN� , Dokumenty Druhého va-

tikánskeho koncilu, Rím 1972, 21.
22 Porov. CIC kánon 1127§2.
23 Porov. CCEO kánon 836.
24 Porov. CCEO kánon 780.
25 Porov. CCEO kánon 780.
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ovi miestny hierarcha a�  v prípade, �e sa snúbenci bez vá�nej �kody nemô�u ob-
ráti  na vysluhovate a vlastnej cirkvi. O� �  túto slu�bu musia �iada  dobrovo ne,� �  

a nesmie by  medzi nimi �iadna preká�ka, ktorá by uzavretiu tohto man�elstva�  

bránila. �iada sa v�ak, aby vysluhujúci katolícky k az o�  uzavretí takéhoto man-

�elstva  vyrozumel  príslu�nú  nekatolícku  cirkevnú  autoritu  e�te  pred  po�eh-
naním man�elstva26.

Ekumenické man�elstvá a Pravoslávna cirkev na Slovensku

Ekumenizmus,  ak sa na  pozeráme z�  h adiska právneho, je úkonom dvoj� -

stranným. Na jednej strane sú tu zásady, ktoré ur uje právo katolíckej cirkvi, dnes�  
u� jasne definované, na druhej strane sa zas h adá reakcia, odozva z�  cirkvi pravo-

slávnej.  To sa týka aj man�elstiev, ktoré uzatvára gréckokatolícka, alebo aj rím-

skokatolícke stránka so stránkou pravoslávnou. Vz ah práva, v�  pravoslávnej cir-
kvi na Slovensku, vyu�ívaného v matérii takýchto man�elstiev sa dá pochopi  len�  

v kontexte s celkovým prístupom tohto práva k iným, ako pravoslávnym cirkvám.

Ve mi vá�nym dokumentom pre na�e ekumenické vz ahy na Slovensku sa� �  

v tejto oblasti ukazuje publikácia pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá vy�la 
pod názvom  Kanonické  právo  pravoslávnej  cirkvi27.  Jeho  dôle�itos  sa  javí�  

v tom, �e je pomerne nové, vydané toti� bolo koncom roka 1997. Originálne 

dielo bolo vydané v Gré tine v�  roku 1991, v roku 1993 bolo toto dielo odsú-
hlasené Posvätným synodom Gréckej pravoslávnej cirkvi. Ide skôr o komentár 

k predpisom pravoslávneho práva a praktické zásady správania sa pravoslávne-

ho kres ana. Zdá sa, �e toto právo bolo promulgované aj Pravoslávnou cirkvou�  

na Slovensku a v eských krajinách. Tieto skuto nosti zdôraz ujem preto, aby� � �  
bolo nepochybné, �e sa dá poklada  za oficiálne teologicko � právne stanoviská�  

pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Charakteristickou rtou pre toto kánonické dielo je to, �e tematika ekume� -
nizmu, ktorá nás zaujíma sa v kanonickom práve pravoslávnej cirkvi nevyskytu-

je. Jedinou kapitolou v tejto publikácii, v ktorej sa rie�ia vz ahy k�  iným cirkvám 

a nábo�enstvám je kapitola  pod názvom  Vz ahy Cirkvi�
28 a jej  lenov k�  iným 

nábo�enstvám a inovercom29. Autor publikácie rozde uje tieto vz ahy do dvoch� �  
kategórii: prvú skupinu tvoria tí, ktorí nie sú kres ania, ale patria k�  iným ne-

kres anským nábo�enstvám alebo sú bez nábo�enstva (ateisti). Druhú skupinu�  

sú kres ania, ktorí pod a týchto predpisov sa odklá ajú od pravoslávnej viery� � � 30.

26 Porov. CCEO kán. 833.
27 P.I. BOUMIS, Kánonické právo pravoslávnej cirkvi, Pre�ov 1997, 240.
28 Rozumej pravoslávnej.
29 Porov. ako vy��ie, 210.
30 Porov. ako vy��ie, 211.
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Nás bude zaujíma  poh ad pravoslávneho kanonického práva na vz ah k� � �  ne-
právoslávnym kres anom, i�e aj vo i nám katolíkom. Na základe týchto pred� � � -

pisov sa pravoslávnemu kres anovi zakazuje ka�dý vz ah s� �  inovercami, pokia� 

k nemu dochádza z ahostajnosti vo i pravde a� �  jeho ú elom sú �osobné výho� -

dy.� Komunikácia s inovercami je dovolená vtedy, ke  sa zakladá na pravdivej�  
láske a jej cie om je pomôc  inovercom. Ke  tento vz ah pochádza z� � � �  opravdi-

vej  kres anskej  lásky  a�  je  ou  in�pirovaný,  potom  nie  je  iba  dovoleným�  

vz ahom, ale nutnos ou� � 31.
V al�ej asti autor rozli�uje vz ahy pravoslávnych s� � �  inovercami:

a) Vz ahy po as bohoslu�by,� �

b) Vz ahy mimo bohoslu�by.�

Ad a): Pod a presnosti je zavrhnutá akáko vek komunikácia, vz ah s� � �  hereti-
kom ( i�e pod a práva pravoslávnej cirkvi aj s� �  katolíkom) po as svätej boho� -

slu�by.  V al�ej  asti  � � Kanonické  právo  pravoslávnej  cirkvi uvádza  v om�  

spo íva  tento  zákaz:  Je  zavrhnutá  spolo ná  modlitba,  ú as  na  sv.  Tajinách� � � �  
(sviatostiach),  tajiny  inovercov ( i�e  aj  katolíkov)  sa  nepova�ujú  za  platné,�  

inoverec klerik nemô�e krsti  pravoslávneho,  tie� nepravoslávny nemô�e by� � 

krstným pravoslávneho, ani pravoslávny krstným inoverca. Je odmietnutá vzá-
jomná ú as  na sv. liturgii a� �  sv. prijímaní.  Pod a publikácie  � Kánonické právo  

pravoslávnej cirkvi  je  k azstvo inovercov (teda aj katolíkov) neplatné a�  nemá 

moc. Pravoslávny nemô�e by  rukopolo�ený ( i�e vysvätený) inovercom a� �  opa�-

ne. o sa týka mie�aného man�elstva, je v�  rámci ikonómie spásy32 dovolene vy-
slú�ené aj pravoslávnym klerikom.  Nie je  tie�  mo�né,  aby  inoverci  ( i�e  aj�  

katolíci) boli svedkami na pravoslávnych alebo mie�aných sobá�och33.

Ad b) Pod a  � Kanonického práva pravoslávnej cirkvi sa  pre vykonávanie 
pravoslávnej bohoslu�by nesmú pou�íva  chrámy inovercov, a�  ak tak iba vo vý-

nimo ných prípadoch, inovercom je v�ak dovolené vo vojnových asoch kona� � � 

bohoslu�by v pravoslávnych chrámoch.  Je dovolená ú as  pravoslávnych te� � -

ológov na  konferenciách s inovercami,  ale to neznamená,  �eby boli  mo�né 
nejaké ústupky v otázkach dogiem viery. Je tie� dovolená písomná kore�pon-

dencia s heretikmi vo forme okru�ných listov, ale nie je dovolená výmena sláv-

nostných listov34.
Ako má vyzera  komunikácia s�  inovercami upres uje � Kánonické právo pra-

voslávnej  cirkvi takto:  Vz ahy pravoslávnych k�  inovercom sa  ur ujú  tak,  �e�  

najprv sa vysvetlí ich postoj vo i pravoslávnemu u eniu a� �  Cirkvi. To znamená, 

31 Porov. ako vy��ie, 211.
32 Ikonomia spásy je v pravoslávnom práve princíp, ktorý sa podobá katolíckemu suplet Ec-

clesia.
33 Porov. ako vy��ie, 212�213.
34 Porov. ako vy��ie, 214.
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�e najprv kompetentné cirkevné orgány ur ia kto sú ozajstní heretici, preto�e�  
nie je mo�né, aby mohol ka�dý kres an rozhodova  sám a� �  charakterizova  iné� -

ho kres ana alebo heretika (Porov. 13.�  pravidlo Prvodruhého snemu). 6. pravid-

lo Druhého v�eobecného snemu ur uje: �Za heretikov sa pova�ujú tí, ktorí sú�  

vyhodení a exkomunikovaní z Cirkvi�.
Z tejto formulácie cíti  ur itú nepresnos  a� � �  bolo by �iadúce definova  ju�  

e�te bli��ie, preto�e nevedno, i sa tento názor týka aj katolíkov. Exkomunika� �-

né buly z roku 1054 boli toti� pápe�om Pavlom VI. a patriarchom Athenagora-
som stiahnuté. Isté svetlo vná�a aj samotná publikácia Kánonické právo pravo-

slávnej  cirkvi,  ktorá  na  inom  mieste  hovorí:  Vy��ie  uvedené  platí  aj  pre 

schizmatikov, ale je ove a miernej�ie� 35. Je mo�né, �e sa tým myslia i katolíci. Je 

isté, �e tieto pravidlá by mali by  formulované jasne, práve pod a vy��ie uve� � -
deného pravidla aj pre konkrétnu situáciu pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Mie�ané man�elstvo medzi pravoslávnym a katolíkom posudzované pod a�  
kánonického práva pravoslávnych cirkví

Z týchto princípov vyplýva aj  vz ah sú asného kánonického práva pravo� � -
slávnej cirkvi k man�elstvu, ktoré uzatvárajú pravoslávni s katolíkmi. Pravo-

slávna cirkev  na Slovensku v oblasti mie�aného man�elstva, teda man�elstva 

pravoslávnej stránky s nepravoslávnou stránkou, má svoje predpisy.
Z publikácie Kánonické právo pravoslávnej cirkvi spome me základný prin� -

cíp, ktorý hovorí, �e �man�elstvo medzi pravoslávnym a heretikom (rozumej aj 

katolíkom � pozn. autora) je zakázané, �peciálne v�ak 72. pravidlo piato�iesteho 

v�eobecného snemu ur uje: �Neslu�í sa , aby pravoslávny mu� sa spojoval man� -
�elským zväzkom so �enou hereti kou, ani pravoslávna �ena, aby bola vydatá za�  

mu�a  heretika. Ak  bude  spozorované  nie o  také,  u inené  kýmko vek,  nech� � �  

nebude man�elstvo pova�ované za  pevné a nezákonné sú�itie je nutné roztr-
hnú .��  Porov. aj 21. (29) pravidlá Kartagénskeho snemu ako aj 10. a 31. pravidlá 

Loadicejského snemu. Dnes cirkev (rozumej pravoslávna � pozn. autora) v rám-

ci ikonómie akceptuje man�elstvá s heterodoxnými osobami (mie�ané man�els-

tvá) pod podmienkou, �e deti budú pokrstené v pravoslávnej viere�36.
Z uvedených faktov sa dá kon�tatova , �e Pravoslávna cirkev na Slovensku�  

je  v svojej  sú asnej  etape vývoja  vzdialená  ekumenickému  chápaniu,  v�  tom 

zmysle slova ako ho chápe Katolícka cirkev. Právnické dokumenty ekumenické-
ho charakteru podobné tým, ktoré vlastní Katolícka cirkev neexistujú. Nádejou 

je v�ak ekumenický dialóg, ktorý prebieha na najvy��ej úrovni.

35 Porov. ako vy��ie, 214.
36 P.I. BOUMIS, Kánonické právo Pravoslávnej cirkvi, 119.



264 Franti�ek Citbaj

The Contemporary Situation of Canonical Mixed Marriages
of Catholics and Orthodox in Slovakia

Summary

This lecture discusses about mixed marriages of Catholics and Orthodox in 

Slovakia. In short historical part points of canonical development these mixed 
marriages in different periods and recent history. It also points of actual canoni-

cal solution about situation of mixed marriages of Catholics with the Orthodox. 

In this area it can not be unnoticed the fact, that Catholic Church has in relation 
to ecumenism and also in relation to ecumenical marriage which is between Or-

thodox and Catholic drawn canonical system. It is legally obligatory and very 

open to these marriages. On the other hand, nowadays it is not possible to speak 

about  ecumenical  marriage  between  Catholics  and  Orthodox  in  Slovakia. 
Canonic law used by the Orthodox Church in Slovakia is for mixed marriage 

very negative, even it is refused.


