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O manželstve a kňazstve
Fary Champman povedal: „Ešte nikdy som sa nestretol s manželmi, ktorí by uzavreli 
manželstvo s úmyslom, aby jeden druhému skazili život. Väčšina ľudí chce mať milujú-
ceho a chápavého partnera, ktorý im bude oporou.“ Neraz sa vraciam k jeho slovám, 
zvlášť vtedy, keď počúvam rôzne „manželské príbehy“. V duchu i nahlas sa pýtam: Čo 
sa vlastne stalo, že niečo pekné prestalo fungovať? Kde sa stala chyba? Kto a čo zane-
dbal, že už cesta spolu je zarúbaná? Odpovedí je zaiste mnoho, ako je mnoho párov.  
Ale existujú aj isté „šablóny“, ktoré skôr alebo neskôr privedú pár k „zlomu“.  
Je to klamstvo. Klamstvo buď k sebe samému, buď k partnerovi, alebo ak hovoríme
o kresťanskom manželstve, klamstvo k Bohu samému. Klamstvo k sebe – áno toto 
je ten pravý, toho naozaj milujem, s tým chcem mať dieťa, s tým som šťastný, šťastná 
s tým chcem zostarnúť. Klameme sa, že „tento, táto“ mi stačí, vyhovuje, spĺňa moje 
kritéria, hodnoty a názory. Skôr alebo neskôr príde deň, kedy pochopíme, že to nebol 
omyl, ale moje klamstvo voči sebe...že som nebol, nebola reálne náročný, pravdivou... 
Klamstvo k partnerovi - tu nejde len o nevernosť fyzickú, ale najmä o prisľúbenie, 
že niečo sa isto vo mne, na mne zmení. Aby som mohol byť milovaným...resp. da-
rom. Závislosť, žiarlivosť, workoholizmus no v poslednom čase viac odpútanie sa od 
rodiny- maminej sukne, otcovho názoru. Hovorím -milujem ťa, dobre rozmýšľaš, ale 
počkaj ešte, čo povedia moji rodičia... kým klamstvo k sebe je viac dominantou žien, 
prekvapivo klamstvo k partnerovi je dominantou mužov. Klamstvo k Bohu – to tretie 
klamstvo akosi nevnímame, čím môžem klamať Boha, čo sa týka môjho manželstva? 
Trápnym divadlom, že uzatvorím manželstvo v kostole, pre pokoj rodičov, či svokrov-
cov. No v skutočnosti s Bohom, vierou, náboženstvom nemám spoločné nič. Tvárim 
sa ako veriaci, no som len žiaľ pokrytcom, ktorému sa „páči“ mať sobáš v kostole. Kto-
rému „záleží“ na Božom požehnaní, ale neunúvam sa, aby som ho prijal aj deň, dva, 
tri roky... po sobáši. Čo to má spoločné s kňazstvom? Za akýmsi mužom došiel mladík 
a pýtal sa ho, čo má robiť, aby bol šťastným. Ten mu povedal: „Buď kňazom!“ No celým 
srdcom. Ak chceš byť nešťastným, buď kňazom len tak polovičato.  Aj preto, aby som  
nežil svoje kňazstvo „polovičato“ o pár dní pôjdem na duchovné cvičenia. Zrovnávať 
krok s Ježišom. Prežiť čas v tichu modlitbe, pravde a uvažovaní. V spytovaní svedo-
mia a hľadaní nielen svojich chýb, pádov a nedostatkov, ale aj riešení, ako žiť svoje 
povolenie lepšie, viac srdcom...A Čo vy? TY? Čo urobíte pre svoje vzťahy, pre svoje 
manželstvo? 

Farár Jozef

Odporúčané stránky:  www.domanzelstva.sk, www.centrumsigord.sk, www.jezuiti.sk
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Drahí rodičia, prihováram sa Vám, ktorí máte obrovskú moc a možnosti pomôcť každému dieťaťu. 
Prosím venujte maximálnu pozornosť tejto téme, aby ste vedeli pomôcť svojim ratolestiam. Dajte 
sa poučiť a príďte sa pozdieľať, aby vaše deti boli šťastné, aby ich morálne choroby tejto doby ob-
chádzali. Vybudovať silného vnútorného človeka znamená pomôcť mu žiť vernosť, lásku a obetu, 
znamená pomôcť mu zvíťaziť. Táto doba potrebuje silné osobnosti, vnútorne pevných ľudí, ktorí 
ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu.
Pozývam Vás v nedeľu 26. júna 2016 na Púť rodín.                                                                  otec Pavol

MISIONÁR BOŽIEHO MILOSRDENSTVA P. JAMES MANJACKAL 
PRÍDE NA SLOVENSKO

Nadačný fond Credoa rehoľa minoritov na Slovensku pozýva v dňoch 8. - 10. júla 2016 na duchovnú 
obnovu s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie, otcom Jamesom Manjackalom. Trojdňové 
stretnutie prebehne v Steel Aréne v Košiciachso súhlasom košického arcibiskupa Mons. Bernarda 
Bobera. Pastoračnú záštitu nad akciou prevzala rehoľa minoritov na Slovensku. P. James Manjackal 
oslovuje ľudí svojím osobitým spôsobom. Dôraz kladie na Eucharistiu a na prežívanie kresťanstva 
v úzkej spolupráci s Duchom Svätým. Tohto roku na popolcovú stredu bol  pápežom Františkom 
menovaný misionárom Božieho milosrdenstva. Duchovná obnova v Košiciach je výnimočná tým, 
že je tu priamo v centre mesta, neďaleko od miesta konania, umiestnená Svätá brána milosrdenstva. 
Otvorená je v najväčšom kostole na Slovensku – v Dóme sv. Alžbety. Súčasťou každého dňa bude 
svätá omša, adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie. Taktiež bude mož-
nosť sviatosti zmierenia a súkromnej adorácie v pripravenej adoračnej kaplnke. Rodičom nadačný 
fond zaistí stráženie detí, aby sa taktiež mohli zúčastniť programu. V júni 2015 viedol otec James 
duchovné exercície v Nitre za účasti 2600 veriacich. Na začiatku tohto roka prebehla v Bratislave 
duchovná obnova pre manželov. Zúčastnilo sa jej 320 manželských párov. Vzhľadom na pozitívne 
ohlasy sa otec James na Slovensko rád vracia. Od Boha je obdarovaný niekoľkými charizmami. Ok-
rem daru uzdravovania je to predovšetkým dar hlásania evanjelia takou formou, ktorá účastníkom 
dáva impulz k intenzívnemu prežívaniu viery. Nadačný fond CREDO sa svojou činnosťou snaží
o šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti.

Registrácia na duchovnú obnovu na www.duchovniobnova.cz.
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