
MANŽELSTVO verzus PANENSTVO 

(Pre tých, čo sa rozhodujú. Porovnanie. Teologické zdôvodnenie.) 

 

Manželstvo je obvyklá a normálne forma života väčšiny ľudí. 

Panenstvo zasvätené Bohu je životný spôsob tých, ktorí sa tak slobodne rozhodnú z náboženských - 

nadprirodzených - dôvodov. 

 

Manželstvo je veľké a sväté: je priestorom vzniku a vývoja ľudského života, na ktorom sa v najužšej 

spolupráci podieľa Boh a človek. Kresťanské manželstvo je obrazom posvätného zväzku Krista s jeho Cirkvou, je 

tiež sviatosťou. 

 

Panenstvo je v niečom väčšie a vznešenejšie. Nemá podiel na manželské tvorivej sile a nie je sviatosťou. 

Plodivá sila panenstva je inde: „Panny, zasvätené prostredníctvom biskupa, spájajú sa osobitným putom s 

miestnou cirkvou, ktorej obetavo slúžia...“ (Vita consecrata 7). 

 

V porovnaní s manželstvom sa panenstvo môže zdať čímsi negatívnym: zrieknutím sa, postrádaním partnera, 

nevyužitím pohlavných síl a všetkého, čo s nimi súvisí. Tým však zmysel a obsah panenstva nie je vyčerpaný. 

Jeho posvätné tajomstvo tu ešte len začína. Každá žena, ktorá sa zrieka manželstva, nie je tým samým ešte 

„pannou“. K tomu je potrebné - okrem negatívneho prvku odriekania -, aby sa taká duša zvláštnym spôsobom 

vydala Bohu do vlastníctva a v láske sa s Ním spojila. S takou dušou sa Kristus bezprostredne zasnúbi. A v 

tom je podstata vznešenosti a tajomstvo kresťanského panenstva (pozri 1 Kor 7, 32. 34). Panny zasvätené 

Bohu „sú osobitným eschatologickým obrazom nebeskej nevesty a budúceho života, v ktorom bude Cirkev 

definitívne prežívať plnosť lásky ku Kristovi – ženíchovi“ (Vita consecrata 7). 

 

Tohto jedinečného zväzku s Kristom je panenský človek schopný preto, že nie je rozdelený. Panenstvo 

znamená byť výlučne a bezpodmienečne slobodný pre Pána.  

 

Človek v manželstve je rozdelený. Snaží sa páčiť partnerovi a tým je tiež silnejšie viazaný svetom: „Ale ženatý 

sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený... Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť 

mužovi“ (1 Kor 7, 33-34). No „nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom 

i duchom“ (1 Kor 7, 34). 

 

Panenský človek je slobodný od starostí a ohľadov daných manželským spolužitím: „Ale ak sa oženíš, 

nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť“ (1 Kor 



7, 28).Tajomstvo zmyslovej sféry neodhaľuje druhému človeku, ako to robia podľa Božej vôle manželia, ale 

nedotknuté a navždy zapečatené ho odovzdáva Kristovi, ktorému jedinému sa chce páčiť.  

 

Aj panenský človek uskutočňuje oddanie sa podobne ako manželia, ale nedáva sa človeku, ale Bohu - 

spôsobom duchovným, nie telesným. Tak dochádza k jedinečnému „sobášu“. Ženíchom na tejto svadbe je 

Kristus a panna nevestou. A tak zasvätené panny - nie iba ako všetci pokrstení, ale celkom zvláštnym a 

jedinečným spôsobom - majú podiel na tejto svadbe. 

 

Kým manželstvo je obrazom sobáša Krista s Cirkvou, panenstvo tento zväzok s Ním bezprostredne 

uskutočňuje. „Zrieka sa toho, čo sa v manželstve deje, ale s láskou túži po tom, čo manželstvo tajomne 

naznačuje“ (z Liturgie zasvätenia). Z toho vychádza neporovnateľná vôňa a žiara, obklopujúca Bohu zasvätené 

panenstvo, a prepožičiava mu hodnotu prevyšujúcu posvätný stav manželský. 

 

Kristus pri všetkom zdôrazňovaní posvätnosti manželského zväzku staval vyššie zrieknutie sa manželstva 

„pre Božie kráľovstvo“ (pozri Mt 19, 12).  

„Kresťanská tradícia vždy tvrdila, že zasvätený život stojí objektívne vyššie“ (Vita consecrata 18). To preto, 

pretože spôsob života Ježiša Krista v čistote, chudobe a poslušnosti sa javí ako najradikálnejšia forma, akou 

možno tu na zemi žiť evanjelium. Je to „božská forma“, lebo ju prijal sám Bohočlovek, Ježiš Kristus (porov. Vita 

consecrata 18). 

 

Tridentský koncil definoval ako článok viery, že panenský stav zasluhuje prednosť pred stavom 

manželským. Tak sa tiež vysvetľuje, ako slávnostný sľub čistoty môže dokonca zrušiť sviatostné manželstvo, 

pokiaľ ešte nedošlo k telesnému spojeniu manželov. 

 

Z encykliky Pia XII. Sacra virginitas (Sväté panenstvo), 25. 3. 1954:  

„Bezpochyby dôvodom prednosti panenstva pred manželstvom je to, že maximálne prispieva k úplnému oddaniu 

sa Božej službe, kdežto duša človeka žijúceho vo zväzku a povinnostiach manželstva je viac alebo menej 

rozdelená." 

 

Dôstojnosť a záslužnosť panenstva patrí do oblasti nadprirodzenej viery. Pri vzkriesení tela sa mu dostane 

zvláštnej oslavy: aureola virginitatis. Panny tvoria v nebeskom Jeruzaleme čestný doprovod Baránka a smú 

spievať novú pieseň, ktorú nikto iný nevie (pozri Zjv 14, 3n). 
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