


Národný týždeň manželstva 
Umenie spokojného sexuálneho vzťahu

 V partnerskom spolužití zohráva sex nepochybne dôležitú úlohu. 
Existujú vzťahy, v ktorých fungujúci sex drží konfliktné manžel-
stvo aspoň určitú dobu "nad vodou" a naopak, niektoré nádejné 
manželstvá môžu byť rozbité práve sexuálnym nesúladom. Často 
je to tak, že ak sexuálne spolužitie v manželstve funguje, tak sex 
tvorí 10 % vzájomnej komunikácie. Avšak ak nefunguje, tvorí až 
90% všetkých problémov a konfliktov. Sex býva veľkým motiváto-
rom, ale aj lepidlom, ktoré spája partnerské vzťahy. Lenže tak ako 
môže ľudí povzniesť, tak ich môže aj zotročiť. Je to nástroj, ktorým 
môžeme najbližšiemu človeku ukázať, ako silno ho milujeme, ale 
môžeme ním aj ublížiť na tom najcitlivejšom mieste - v dôvere.

Sex má trojaký zmysel. Okrem samotného rozmnožovania a zábavy, mal by byť aj posvätným spo-
jením dvoch ľudí. Ak sú tieto tri jeho funkcie naplnené, možno predpokladať celoživotné šťastie v sta-
bilnom a trvalom manželstve, ktoré rešpektuje rozdiely v potrebách dvoch ľudí. Kúzlo a tajomstvo 
dlhotrvajúceho vzťahu dvoch milujúcich sa osôb je v tom, že dvaja ľudia vychádzajúci z rôznych 
rodinných prostredí a hodnôt, sa po celý zbytok svojho života rozhodnú uzavretím manželstva, že 
nebudú mať žiadneho iného milenca než toho ich "jedného a jediného". Naplnenie tejto stability 
taktiež spočíva v otvorenej komunikácii ohľadom partnerskej sexuality. 

Komplikácie v manželskom sexuálnom spolužití môžu byť rôzneho charakteru. Niekedy je to vý-
skyt funkčných sexuálnych porúch (poruchy erektivity, predčasná ejakulácia, chýbajúca ejakulá-
cia, frigidita, anorgazmia, dyspareunia, a pod.), ktoré patria do rúk sexuológa a neraz i psychológa 
kvôli psychogénnym dôvodom, ktoré môžu ovplyvňovať sexuálnu výkonnosť muža i ženy. 
V žiadnom prípade to nie je hanba, ak pár u ktorého sa niektorá z porúch vyskytne, vyhľadá 
odbornú pomoc. Práve naopak, je to prejav vzájomnej dôvery, zodpovednosti a túžby pomôcť si.

Častým problémom v manželskom spolužití môžu byť problémy rozličnej apetencie (chute a po-
treby sexu) u partnerov. Náhle zníženie záujmu o sex so svojím partnerom môže byť indikátorom 
možnej depresie, ale i indikátorom nahromadenia problémov vo vzájomnom spolužití a určitého 
oslabenia citovej väzby. Opäť je to ale priestor na hľadanie riešení, na vzájomnú komunikáciu 
partnerov, aby sa kríza neprehlbovala.

Iným typom ťažkostí môže byť to, kto, kedy a ako má dať najavo záujem o intímny kontakt, ako 
udržať sexuálnu komunikáciu pri živote v dvojizbovom byte za prítomnosti dvoch - troch detí.

Nemenej častým problémom môže byť pre niektoré partnerky manželove listovanie v pornogra-
fických časopisoch či sledovanie erotických kanálov v TV, "načapanie" partnera pri masturbácii či 
množstvo iných konkrétnych situácií. Záľuba v rôznych sexuálnych polohách, respektíve aktivi-
tách taktiež nemusí byť v súlade s potrebami oboch manželov.

 Manželia, medzi ktorými panuje dôvera a úprimne sa ľúbia, budú sa snažiť spoznať jeden dru-
hého, namiesto aby sa bezhlavo rútili pri výskyte problémov v sexuálnej oblasti do iného mi-
momanželského vzťahu. Problém vnímajú ako výzvu ku komunikácii a pokiaľ majú pocit, že si 
nedokážu pomôcť sami, neboja sa vyhľadať pomoc psychológa.

Mgr. Radomír Warošek, psychológ referátu poradensko - psychologických služieb v Prešove



Svetový deň chorých
11. februára sa v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch slávi 26. svetový deň chorých. Témou 
tohoročného Svetového dňa chorých sú slová, ktoré Ježiš, vyzdvihnutý na kríži, adreso-
val svojej matke Márii a Jánovi: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si 
ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 26 – 27). V posolstve na tento svetový deň chorých pápež 
František okrem iného píše: „Tieto Pánove slová hlboko osvetľujú tajomstvo kríža. Kríž 
neznamená beznádejnú tragédiu, ale je miestom, kde Ježiš vyjavuje svoju slávu a zanechá-
va svoju poslednú vôľu lásky až do krajnosti, ktorá sa stáva základným pravidlom života 
kresťanského spoločenstva a každého učeníka...Ježišove slová sú v prvom rade počiatkom 
materského povolania Márie voči celému ľudstvu. Mária bude zvlášť Matkou učeníkov 
svojho Syna a bude sa starať o nich a o ich cestu životom. A vieme, že materská starostli-
vosť o syna či dcéru zahŕňa tak materiálne, ako aj duchovné stránky ich výchovy.“

OZNAMY
Od 12.-18. február 2018 prebieha celosvetová kampaň: Národný týždeň manželstva. Tohto-
ročnou témou je: MANŽELSTVO - UMENIE LÁSKY. Viac nájdete na stránke ww.ntm.sk

V stredu 14. februára začíname pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst - tzn. zdržia-
vanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa dnes nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. 

(Platí záväzne pre tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok, a nepresiahli vek šesťdesiat rokov.)

Modlitbu krížovej cesty sa budeme modliť v našich kostoloch nasledovne: HE v piatok 
od 17.30 hod. a v nedeľu 13.30 hod. Lackovce v piatok od 16.30 hod. a v nedeľu poobede. 

V nedeľu 18. februára je pravidelná zbierka na Charitu.

V nedeľu 18. februára vás pozývame k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva 
a následne na formačné stretnutie Združenia Faustýnum.

V utorok 20. februára budú v našej farnosti prebiehať dekanátne rekolekcie s otcom 
arcibiskupom Bernardom Boberom. Začíname sv. omšou o 9.00 hod., na ktorú vás 

srdečne pozývame.

V utorok 20. februára poobede príde do našej farnosti Liturgická komisia. Témami, 
ktorými sa bude venovať: Lackovce - riešenie sedesu a lavíc v presbytériu, taktiež oslove-
nie nového návrhu pre vitráže okien. Humenné: riešenie osvetlenia a maľovania kostola 
a presun svätostánku. Prosíme vás za modlitby na tieto úmysly a za firmy, ktoré - ak Boh 

dá - by sme následne oslovili. 

V stredu 21. februára pri večernej sv. omši o 18.00 hod sa nám prihovorí exorcista 
Imrich Degro. Po sv. omši vás pozývame k spoločnej modlitbe za oslobodenie 

s eucharistickým požehnaním. 

Jarné kántrové dni - streda, piatok sobota – 21.-24.2018. Obsahom je príprava na 
pokánie i na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Pripravujeme: 3.3.2018 duchovná obnova pre birmovancov pod vedením kňazov z UPC - 
Košice, miesto FaPC; 17.2.-volejbalový turnaj pre birmovancov, miesto Humenné - Sokolej.
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