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Je istá hranica únosnosti toho, čo je prípustné a veľakrát hrdinské znášať a Bohu 
predkladať ako obetu, ale domáce násilie to určite nie je. Ponúkame vám časť rozho-
voru s CSIDr. Martinom Kramarom, ThLic. Na tému domáce násilie. 

Ako treba chápať manželský sľub vernosti  - v dobrom aj v zlom, v šťastí aj v nešťastí?
Okolnosti života si nevyberáme. Prichádzajú najrôznejšie situácie: niekedy sa darí 
a všetko funguje tak, ako si človek predstavoval, inokedy je to presne naopak. Môže 
prísť choroba, nehoda, strata zamestnania, všeličo. V dobrom aj v zlom, v šťastí aj v 
nešťastí je práve o tom. Nikto nedovidí desať a už vôbec nie päťdesiat rokov dopredu, 
ale to rozhodnutie zostať spolu a zostať si verní sa vzťahuje na všetky okolnosti, ktoré 
nie je možné dovidieť. Aby sa obaja mohli spoľahnúť na to, že budú stáť pri sebe, aj 
keď bude nevyhnutné sa uskromniť, aj keď zlyhá zdravie, aj keď sa nesplnia všetky 
plány. Na druhej strane, keď hovoríme o téme domáceho násilia, hovoríme o čomsi 
celkom inom. Nikto totiž pred oltárom nesľubuje, že sa nechá otĺkať alebo že bude 
znášať úmyselné psychické či fyzické ubližovanie. Je úplný nezmysel, aby manžel 
manželke opakovane ubližoval a zároveň ešte tvrdil, že ona to musí vydržať, veď mu 
v kostole sľúbila vernosť.

Ak sa tak stane, ako má takejto situácii čeliť obeť domáceho násilia, 
ktorá bola vychovávaná v katolíckej viere? 

Samozrejme, je dobré, ak dokáže zareagovať tak, že si nenechá ubližovať. Teda, že 
hneď na začiatku, už prvý prejav násilia zarazí, odmietne, dá jasne najavo, že takéto 
čosi neexistuje, nemôže byť. Tým netvrdím, že sa má obeť ubrániť sama. Chcem len 
povedať, že v niektorých prípadoch býva problém aj to, že násilník nikdy nedostal 
„lekciu“, aby sa zháčil, nik ho nezarazil, a tak pokračuje v tyranii ďalej.  
Dokedy má obeť násilie trpezlivo znášať a v ktorom momente v sebaobrane  radikálne 
konať – teda, kde je hranica ľudskej dôstojnosti, ktorú si má človek právo chrániť? 
Hranica je celkom určite fyzické násilie. To žiadna žena nie je povinná znášať, ani 
voči sebe, ani voči deťom. Muž ženu nikdy nemôže zbiť. Nikdy. Ak sa predsa stalo, že 
ju udrel v nejakých extrémnych okolnostiach, a bol to naozaj len jednorazový skrat v 
limitnej situácii, a ak vinník následne oľutoval, odprosil a bolo mu odpustené, dajme 
tomu, to môže byť jedna vec… Ale ak sa násilie opakuje a pokračuje, tak treba odísť. 
Treba nájsť spôsob, ako obete dostať do bezpečia a potom riešiť ďalšie veci.
Najhoršie je, keď obete s násilníkmi tvoria akoby „pár“, myslím to teraz z pohľadu 
psychológie. Ten násilník akoby si práve takú vedel nájsť, ktorá to násilie bude trpieť: 
priam, ako by to vedel vycítiť… Vedome či podvedome sa s ňou dá dohromady. A 
čím dlhšie potom trvá, než si obeť uvedomí, že je obeťou, a že násilie nemôže tolero-
vať, tým je to komplikovanejšie. Ešte raz: fyzické násilie je určite hranica.

„DOMÁCE NÁSILIE JE DÔVOD NA POŽIADANIE O ROZLUKU
 MUŽ ŽENU NIKDY NEMÔŽE ZBIŤ. NIKDY.“

Prevzaté: https://zastolom.sk/martin-kramara-nikto-pred-oltarom-neslubuje-ze-sa-necha-otlkat/

V dobrom aj v zlom



Reštart s Bohom Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým 
vám, ktorí ste prijali pozvanie na duchovnú
obnovu v  našej farnosti: Reštart s  Bohom 
spolu so spoločenstvom   Martindom. 
Osobitne chcem poďakovať kurátorom 
z  Humenného a  pani Vierke a  Slávke za 
výpomoc pri starostlivosti o  našich hostí. 
Obchodnej akadémii v Humennom v za-
stúpení pánom Ing. Moščákom za uby-
tovanie hostí a firme- Jedáleň Stanley za 
catering.

Oznamy
Prihlášky na farský tábor preberajú naše animátorky Kristínka a Adriána do 4. júna 

2022 – vždy po detskej sv. omši a po nedeľných sv. omšiach. 

V sobotu 4. júna 2022 bude v Obišovciach diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. 
Pripravuje: dekanát Humenné. Záujemcovia o púť na Diecéznu fatimskú sobotu 

nech sa nahlásia v sakristii do nedele 29. mája. V prípade dostatočného záujmu by 
autobus odchádzal z Humenného od Billy o 6:30 hod.

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni -od 30.5.- 3.6.2022- zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 16:55, Kochanovce od 15:15- 17:55 hod., 
Humenné od 7:30- 17:50 hod (s prerušením v čase sv. omše o 12:00 hod.) 

Spoločná modlitba- Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

Spovedanie v mesiaci jún

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva v mesiaci jún chcú prijať:
17.júna -Peter Gajdoš, Koškovce a Petra Kunášová, Darg. Hrdinov
18. júna- Martin Macko, Ľubiša a Martina Karoľová, Kochanovce

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť 
sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. Zároveň snúbencov 

zverujeme do vašich modlitieb.



Poriadok bohoslužieb
23. 5. 2022 - 29. 5. 2022
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