
ZAMILOVALA JSEM SE DO NEV ĚŘÍCÍHO KLUKA.  
JE TO PROBLÉM? 
MOHU MÍT SVATBU V KOSTELE S NEPOK ŘTĚNÝM? 
 
Je to docela problém. Právně ani ne. Křesťanská svatba pokřtěného 
s nepokřtěným být může a dokonce nemusí být ani v kostele - může 
být i na jiném vhodném místě, třeba v lese u kapličky. To už jsem 
zažil. Problémy mohou být ale někde jinde. Neztratit svoji víru, 
rozvíjet ji, předat ji dětem - to je fakt "záhul". 
 
Vždycky je lepší, když jsou oba manželé věřící. Jenže láska si 
nevybírá, že jo :-) Potom je ale dobré vědět, že to věřící strana bude 
mít o dost složitější než páry v rovině víry vyrovnané a musí volit 
priority. Prvním problémem už může být třeba místo svatby. Pak 
třeba i křest a křesťanská výchova dětí. A nejde jenom o právní 
záležitost, ale hlavně o to vpustit do toho vztahu Boha, aby on ten 
vztah nesl. A zase nejde jen o to vpustit Boha na svoji svatbu, ale 
vpustit ho do celého vztahu - před manželstvím i v manželství, také 
do života svých dětí. 
 
Pokud bereš Boha vážně, ale Tvůj partner věřící není, může být  
problémem třeba už zachování předmanželské čistoty. Také v 
manželství mohou vznikat napětí třeba v pohledech na plánování 
rodičovství, antikoncepci, otázku potratu, atd. Ale i v jiných rovinách: 
Věřící chce jít v neděli do kostela, nevěřící třeba na čundr. Také 
výchova dětí: Maminka říká, že Pán Bůh je, tatínek říká, že Pán Bůh 
není, maminka jde v neděli do kostela, tatínek nejde. Když rodiče 
jsou jeden hot a druhý čehý, nebývá to pro děti dobré. Navíc je zde 
nebezpečí, že dítě se v pubertě a pak později přikloní k tomu, co 
vnímá jako méně náročnější a co vidí právě na nevěřícím rodiči. 
Jenže to méně náročnější nebývá vždy to nejlepší. A taky jde o 
věčnost těch dětí. Často se také stává, že věřící strana v nějaké 
zamilovanosti říká: "Pane faráři, já toho kluka předělám!" Někdy se 
to stane. Ale většinou to bývá opačně: Většinou věřící strana se 
přizpůsobí té nevěřící a to bývá začátkem konce - samozřejmě pak i 
pro děti. Často člověk pro oporu v člověku (třeba dobrém a jinak  
kvalitním) ztratí daleko větší oporu v Bohu. A nepředá tuto hodnotu 
ani svým nejdražším - dětem. 
 
 



To jsou otázky, které by člověk, který ví, kým je pro něj Bůh, neměl 
minout. Jsou náročné. A ještě náročnější jsou odpovědi. 
Zamilovanost je cit - KRÁSNÝ!!! - ale je to cit. A je moc dobře u toho 
uvažovat - nevypnout u toho rozum :-) 
 
Možná ale i po poctivém hledání a poctivé odpovědi na tyto otázky 
člověk vztah k Bohu i vztah k tomu druhému vyhodnotí jako natolik 
silný, že se bude chtít snažit skloubit jej dohromady, i když ví, že to 
třeba vůbec nebude jednoduché. Co potom? 
 
Samozřejmě nikoho nelze k víře nutit. Můžeme a máme tomu 
druhému na sobě ukázat krásu Krista a hodnotu života s ním. 
Můžeme s tím druhým o tom diskutovat, mluvit, kým je pro mě 
Kristus a proč je pro mě tak velikou hodnotou žít tak, jak mě k tomu 
On vede. Dobře je také hodně se za to modlit - za toho kluka i za 
celý vztah. 
 
Je to hodně náročné, ale pokud věříš, že Bůh už teď ví, kam to 
všechno směřuje a co bude či nebude k dobru vás obou i vašich 
dětí, a jestli fakt věříš, že Bohu na vás záleží a že Bůh nikdy 
neudělá nic, co by sečteno podtrženo bylo k vaší škodě, tak můžeš 
prosit Boha, jestli vidí váš vztah jako perspektivní, ať vám pomůže 
najít cestu a také po ní jít a jestli naopak vidí, že tento vztah by k 
vašemu dobru nebyl, tak ať ho rozsekne a třeba ukáže cestu jiným 
směrem. 
 
To je náročné, co? Ale má to něco do sebe: Poctivě to promyslet, 
udělat, co pro to umíme, a nechat to i přímé Boží režii. 
 
Snoubenci mohou třeba ještě před oficiální návštěvou fary s žádostí 
o uzavření křesťanského manželství navštívit kněze, popovídat si s 
ním - jen tak, třeba u kafe. Hledat cesty a východiska. 
 
Jste srdečně zváni! Dveře i srdce jsou na faře otevřeny! 
 
 
P.S. Pokud jde o ty dveře, přece jenom bude potřeba u nich 
zazvonit…   ☺ 
 


