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3sposoby 
ako milovať svojho 
nedokonalého manžela

Niekedy sa zdá, že by pre nás bolo oveľa 
jednoduchšie plniť si našu biblickú úlo-
hu manželiek, keby naši manželia robili 
skrátka to, čo majú. Ľahšie by sme ich 
nasledovali, keby si pestovali silnejší 
modlitebný život. Keby duchovne rástli 
vďaka pravidelnému štúdiu Písma, bolo 

by nám cťou podriadiť sa im. Keby nás milovali tak, ako Kristus miloval svoju cir-
kev, prejavovali by sme im neskonalú úctu. Naše povolanie však nemá závisieť od 
toho, či sú naši manželia verní tomu svojmu. Pred Pánom stojíme každý sám za seba                 
a všetko robíme preňho. A je pravdou, že je ľahšie vidieť nedostatky iných — zvlášť 
keď ide o niekoho, s kým žijeme pod jednou strechou a koho zvyky a zvyklosti 
poznáme naspamäť. Môže sa nám stať, že kriticky presne vidíme to, akí by mali byť, 
a samy na sebe si veľa vlastných nedostatkov ani nevšimneme. No tak či tak, ak sa 
naši manželia nevenujú svojmu duchovnému životu ako modlitbe a štúdiu Biblie, je 
to problém. A ak chýba láska, je to ozaj žalostné. Ako teda odložiť našu vlastnú bolesť 
a sklamanie a žiť naše povolanie kresťanských manželiek? Ako nasledovať pastiera, 
ktorý svoje stádo nevedie dosť dobre? Tu sú opísané tri spôsoby, ako milovať svojho 
nedokonalého manžela.  
1. Modli sa za svojho manžela Pre nás manželky je najsilnejšou službou našim 
manželom naša modlitba. Nemali by sme rozmýšľať spôsobom: „Vidím, že nič iné 
nefunguje, tak sa skúsim modliť.“ Ide skôr o zmýšľanie, ktoré je nasiaknuté presved-
čením, že modlitba je prvá a najdôležitejšia — a že je to najmocnejšia a najefektív-
nejšia služba, ktorú našim manželom vôbec môžeme ponúknuť. Modlitba pozýva 
Ježiša, aby bol uprostred starostí a potrieb, ktoré pre svojich manželov máme. Tým 
sa náš postoj úplne mení. Už sa nesústredíme na problém, ale na osobu, ktorá ho 
dokáže vyriešiť. Zrazu si uvedomujeme, že pre Boha nie je nič príliš ťažké. Tak ako 
„Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ich, kamkoľvek chce“ 
(Pr 21:1), rovnako aj srdcia našich manželov sú plne dostupné a poddajné Božej 
ruke. On jeho srdce dokáže obrátiť k sebe. Skrze naše modlitby sa k našim manželom 
pridávame, aby prišla zmena. Modlitba za našich manželov vykonáva prácu aj na 
našich vlastných srdciach. Naše srdcia prihováraním sa zjemnejú. Získavame pokoru 
a súcit, ako si uvedomujeme, že máme obaja, manžel i manželka, chyby a obaja nutne 
potrebujeme milosť. Toto platí ešte viac, ak váš manžel nepozná Ježiša ako svojho 
Pána. Naše modlitby nám nanovo pripomínajú milosť spasenia, ktorú sme prijali 
a ktorú je Boh schopný vyliať do životov našich manželov, čím privodí spásonosnú 
premenu. 
2. Povzbudzuj svojho manžela Prijať Božie povolanie byť hlavou rodiny nie je 
závideniahodné bremeno. Naši manželia nesú na svojich ramenách očakávania a zá-
väzky pred Bohom, ktoré sú veľké a ku ktorým patrí povolanie veľa milovať. Ženy 
majú jednoducho milovať svojich manželov (Tit 2:4), ale manželia majú milovať svoje 

-pokračovanie na 2. str.-



ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu (Ef 5:25). Bez ohľadu na 
to, ako blízko kráčame s Bohom, obetavá láska je neľahký štandard. A skutočne, tá šírka 
Božieho štandardu, ktorý majú nasledovať naši manželia — štandardu lásky, zaopatrenia      
a duchovného vedenia rodiny —, im môže spôsobiť viac stresu, než si uvedomujeme. Hoci 
je prirodzené, že si všímame oblasti, v ktorých sa naši manželia potrebujú zlepšiť, mali by 
sme skôr hľadať spôsoby, ako im povzbudením žehnať. Toto nie je vždy ľahké, zvlášť ak 
konštatujeme správanie, ktoré sa viackrát opakuje. Môžeme pochybovať o akejkoľvek zme-
ne k lepšiemu. Môžu sa nám vtierať do mysle slová ako „Uvidíme, ako dlho mu to vydrží“. 
Môže sa nám stať aj to, že budeme minimalizovať snahy našich manželov a vnímať ich ako 
nedostatočné. Ale pri príhovore za našich manželov musia naše postoje a činy zodpovedať 
žiadanému výsledku. Mali by sme veriť, že zmena je možná, a povzbudiť ich aj v malých 
posunoch k lepšiemu. Ak používame slová, ktoré budujú a prinášajú milosť (Ef 4:29), oži-
vujeme našich manželov rovnako ako naše manželstvá.
3. Umrieť sama sebe. Jediný spôsob, akým môžeme napĺňať naše povolanie manželiek 
napriek našim vlastným zraneniam a sklamaniam, je umrieť sama sebe. Toto je naša úloha 
ako veriacich: denne ukrižovať svoju telesnosť, aby mohol Kristus plne žiť skrze nás. A keď 
žije skrze nás Kristus, zažívame nezlomnú silu Jeho moci. Boh vie, že vo svojej vlastnej sile 
nedokážeme byť takými manželkami, akými nás povoláva byť — a ani to od nás nečaká. Keď 
sa však zbavujeme ega, Jeho Duch preberá vedenie a napĺňa nás veľkou milosťou a silou. 
Sme schopné modliť sa, aj keď sa nám už modliť vôbec nechce, a milovať, aj keď v tej chví-
li lásku pocitovo neprežívame. Milosť poukazuje na spôsoby, akými môžeme povzbudiť, 
zušľachťuje naše slová a upokojuje nášho ducha. A zatiaľ čo čakáme, kým Ježiš odpovie na 
naše modlitby za manželov, Jeho milosť nám pomáha vzhliadať k Nemu, k nášmu Dobrému 
pastierovi, k Tomu, ktorého máme nasledovať ponajprv. V tomto sa ukrýva večný poklad. 
Keď poslušne napĺňame naše povolanie manželiek, nachádzame požehnanie v našom 
vzťahu s Pánom.
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V sobotu 4.11.2017 sa v Košiciach konal diecézny futsal, na ktorom sa zúčastnili aj mladí 
z našej farnosti. Tento turnaj bol rozdelený do troch vekových kategórii. My sme mali zastú-
penie v strednej vekovej kategórii, ktorej sa mohli zúčastniť mladí od 13 do 17 rokov.
Naša skupina pozostávala z troch družstiev. Okrem nás tam mali zastúpenie aj mladí z far-
nosti Mokroluhu a Jarovníc. V prvom zápase sme na súboj vyzvali mužstvo z Mokroluhu. 
Zápas sa niesol celkom v priateľskom duchu, aj keď úvod zápasu bol z oboch strán opatrný. 
Podarilo sa nám streliť gól, a nakoniec aj ubrániť tesné vedenie 1:0. Druhý zápas bol už 
o inom. Predstavil sa nám náročnejší súper z Jarovníc, ktorý sa do nás  futbalovo povedané 
,, zahryzol“. To sa odrazilo aj na výsledku, keď po dvoch rýchlych góloch sme už prehrávali 
2:0. Naši chlapci však nevešali hlavy, a po zmene strán sa im podarilo znížiť na rozdiel je-

Arcidiecézny futsalový turnaj

diného gólu. Avšak aj napriek bojovnému vý-
konu sa našim chlapcom nepodarilo vyrovnať,
a zápas tak skončil tesnou prehrou 2:1. 
Týmto nepriaznivým výsledkom sa skončilo 
aj naše pôsobenie na turnaji, keďže do bojov 
o celkové prvenstvo   postupovali len víťazi 
skupín. Neostáva nám nič iné len sa poďakovať 
naším mladým za ich snahu a bojovnosť v re-
prezentovaní našej farnosti. Veríme, že budú-
ci ročník už bude o niečo úspešnejší než ten 
predošlý. Fotografie z turnaja nájdete na našej 
farskej stránke. Megy



V stredu 15. novembra sme spustili v našom kostole kúrenie, prosíme vás preto 
o zatváranie oboch dverí. Ďakujeme 

V utorok 21. novembra vás od 14.00 hod. pozývame na dekanátne večeradlo. 

V sobotu 25. novembra od 14.00 hod. pozývame deti aj ich rodičov na Tvorivé dielne. 

Už najbližší víkend 24.-26.11.2017 naši birmovanci absolvujú prvú duchovnú obnovu
v rámci prípravy k birmovke. Prosíme o modlitbu za birmovancov, aj za tých, ktorí ich 

budú počas týchto dní viesť.
Info pre birmovancov: Stretneme sa v piatok 24.11. na vlakovej stanici 17:20. 

Odchod vlaku 17:40, lístok do Vranova n. Topľou si kupuje každý sám. Návrat vlakom 
v nedeľu cca 12:20. Nezabudnúť prezúvky a teplé oblečenie. (Spacáky NIE SÚ potrebné.)

Celonočná adorácia: V piatok večer 1. decembra by sme vám radi  ponúkli celonočnú 
adoráciu, na ktorú vás srdečne pozývame. Prosíme vás, aby ste sa zapísali do pripraveného 
hárku. Zvlášť pozývame spoločenstva a rodiny, aby sa zapísali na jednotlivé hodiny bdenia. 

Prosíme ochotných mužov a chlapcov, ktorí by nám chceli pomáhať s upratovaním snehu v 
nasledujúcom zimnom období, aby nám nechali v sakristii na seba telefónny kontakt. Zároveň 

prosíme všetkých mužov a chlapcov, ktorí aj keď sa neprihlásia do tejto služby, aby už podľa 
svojich možnosti prejavili osobný a aktívny prístup v dňoch, kedy by napadalo viac snehu.

Pri pohrebnej sv. omši našej farníčky Márie Haburčákovej ste odovzdali našim kňazom 
milodary na sv. omšu za ňu. Gregoriánske sv. omše za zosnulú Máriu budú slúžené

 od 1.12.2017 (mimo HE, v nami oslovenom kláštore).

Spoločnosť Božieho Slova Vám ponúka odoberať časopis „Hlasy z domova a misií“ 
s množstvom zaujímavých článkov o činnosti našich misionárov, úvah na duchovné témy 
pre starších i mladších a tiež informácií o ďalekých krajinách. Časopis vychádza mesačne, 
predplatné na celý rok je 12 € / ks a jeho kúpou tiež podporíte misijné diela našich pátrov 
misionárov. V prípade záujmu o predplatné časopisu Hlasy z domova a misií ich môžete 
kontaktovať písomne na adrese: Spoločnosť Božieho Slova, Kalvárie 715/3, 949 01 Nitra, 

na telefónnom čísle: 037/7769429 a mailom: katarina.mancirova@svd.sk

Oznamy z arcibiskupského úradu
Milí bratia a sestry, finančné prostriedky z tohtoročnej „Dobročinnej zbierky sv. Alžbety“, 

ktorá sa uskutoční túto nedeľu 19.11.2017, budú použité na obnovu našich pútnických 
miest Obišovce a Gaboltov. Obidve miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zveľadenie. 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
 Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime takto:

Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja štvrtok 23.11.2017 o 18:00 farský kostol 
Dlhé nad Cirochou a v piatok 24.11.2017 o 18:00 farský kostol Hanušovce nad Topľou
Celodiecézne rekolekcie sobota 25.11.2017 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. 

K účasti na slávení Eucharistie pozývame všetkých veriacich.
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