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Pravá romantika
Rút 1, 16 – 17
Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj
Boh bude mojím Bohom! Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná! Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá: len smrť ma rozlúči s tebou!

Čo je romantika?
Túžime po romantických vzťahoch. Že to tak je, o tom svedčia predstavy o vstupe
do manželstva. Mnohí majú vysnívané prekrásne svadby v hollywoodskom štýle: v rozprávkovom oblečení s prekrásnou hudbou, bohatou hostinou a úžasnou
svadobnou cestou. Pre človeka, ktorý má iné predstavy o romantike, je to možno
zase spojené s tým, že sa ožení či vydá niekde na lúke, v divadle, v balóne či pod
vodou. Predstavy môžu byť skutočne tie najbizarnejšie a dokresľujú, že skutočne
túžime, aby začiatok manželstva bol naplnený takouto rozprávkovou nevšednosťou. Otázka však je, čo potom. Čo máme z takejto romantiky, keď je na Slovensku
zhruba 40%-ná rozvodovosť? Čo z toho máme, keď mnohí ľudia sa boja vstúpiť do
manželstva alebo to možno vôbec nepovažujú za dôležité, a dôvodom môže byť
práve to, ako naše manželstvá vyzerajú, ako v nich žijeme? Nie je omnoho lepšia
predstava o romantike takáto: keď až tak nezáleží na tom, aká je svadba, možno je
i o niečo skromnejšia, ale potom manželia spolu tak žijú, že i po rokoch tam cítiť
vzájomnú lásku, úctu? Nie je toto romantika – a dokonca omnoho hlbšia, plnšia
ako tá prvá?

Večný príklad vernosti
Pre kresťanov je manželstvo Božím stvoriteľským poriadkom pre muža a ženu.
Zároveň má byť spojené s takými zásadami, ako sú celoživotná vernosť a láska.
Ako je to uskutočniteľné?
Tu nám má dnes pomôcť pohľad na ženu, ktorá sa svojimi životnými postojmi
zapísala do sŕdc kresťanov a do histórie ako príklad vernosti: je to hlavná postava
rovnomennej biblickej knihy a volá sa Rút. Hoci keď pri nej hovoríme o vernosti,
nehovoríme priamo o vernosti manželovi, ale o vernosti svojej svokre.
Môžeme krátko Rútin príbeh pripomenúť. Manželia Noémi a Elímelech sa odsťahovali z Izraela pre veľký hlad do krajiny Moáb. Mali dvoch synov a tí si tuná vzali
za ženy Moábky Orpu a Rút. Žiaľ, celú rodinu postihlo veľké nešťastie: Noémi
najprv zomrel manžel Elímelech a neskôr obaja synovia, takže ovdoveli aj jej dve
nevesty. Vtedy sa upravila situácia v Izraeli, hladomor pominul, takže Noémi sa
rozhodla vrátiť a obom nevestám povedala, aby nešli s ňou, ale aby sa vrátili a hľadali svoje vlastné šťastie. Orpa sa vrátila, ale Rút ostala s ňou. A vtedy povedala
práve slová vyznania, ktoré sme si vypočuli. Sú to vlastne slová vernosti a veľmi
pripomínajú slová sľubu manželského. Rút ich nehovorila ako naučenú formulku,
ktorú treba pri obrade povedať. Boli úprimným vyjadrením jej rozhodnutia a ukazujú aj nám dnes, čo to znamená pravý kresťanský vzťah.

Láska je čin
Rút v týchto slovách vyjadrila svoje rozhodnutie verne zotrvať pri Noémi. To je prekrásny príklad vernej lásky. Jednak je krásnym príkladom lásky nevesty k svokre.
Je moderné a pre niekoho nesmierne vtipné hovoriť o tom, aké hrozné sú svokry.
Tu však máme kresťanský príklad toho, aká môže svokra byť a ako sa k nej nevesta
môže správať, keď obdivuje jej múdrosť, vieru, pokorné znášanie utrpenia.
My však chceme preniesť túto vernosť na kresťanské manželstvo. Rút sa rozhodla
milovať aj napriek všetkým nešťastiam, problémom, ťažkostiam, ktoré ich postihli. S Noémi akoby na Rút išlo len samé nešťastie. Pocit lásky vystriedal smútok
a spomienky. A predsa sa Rút rozhoduje, že Noémi neopustí: „Nenúť ma opustiť ťa
a odísť od teba!“ Pocit lásky celkom iste v tejto chvíli nemá. Pretože pocit je taký,
je to vlnovka, ktorá je raz hore a raz dole. Ale rozhodla sa milovať, lebo urobila
skutok lásky: ostala pri Noémi vo chvíli, keď jej je najťažšie.
Keď sú manželstvá v kríze, riešením nie je podávať žiadosť o rozvod. Ale konajte
skutky lásky. Láska je v prvom rade čin.

Porozumenie vo viere
Sľub vernosti, ktorý Rút dáva, pokračuje ďalej a hovorí o niečom, čo je pre zdravé,
fungujúce kresťanské manželstvo takisto nesmierne dôležité: jednomyseľnosť vo
veciach viery. Pre ľudí, ktorí v Pána Boha neveria, to iste dôležité nie je. Ale tam
2

ani nemôžeme hovoriť o tých skutočných bohatstvách, ktoré Boh kresťanskému
manželstvu ponúka: odpustenie, skutočne hlboké prežívanie vzťahu, nádej, radosť, istota, že vždy je s nami Boh, aj keď sme hore, aj keď sme dole, a mnohé
ďalšie.
Pre manželov, ktorí sú kresťanmi, je to však veľmi dobré a dôležité. Tam sa môžu
realizovať tie skutočné bohatstvá.
Rút hovorí: „Kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja!“
Akoby tu Noémi hovorila: „Pôjdem do Izraela, vrátim sa k Božiemu ľudu.“ A Rút jej
na to odpovedá: „Pôjdem i ja.“ Akoby Noémi hovorila: „Bývať budem v Betleheme
(lebo skutočne odtiaľ Noémi pochádzala), v dome chleba.“ A Rút jej hovorí: „Tam
budem bývať i ja!“ Priamo uprostred Božieho ľudu, v mestečku síce malom, ale
predsa nesmierne významnom pre všetky Božie deje, ktoré sa tam udiali neskôr.
Aké je to krásne, ak chcete romantické, ale aj dobré a požehnané, keď manželia
môžu spoločne byť uprostred Božieho ľudu, prichádzať do chrámu, sedieť v lavici,
spievať piesne. Keď si jeden z manželov nezvolí radšej pohodlie obývačky či postele, alebo nevyjde si radšej do prírody, ale spoločne prídu do chrámu a sú súčasťou
Božieho ľudu, otvárajú spoločne Božiemu slovu a Duchu Svätému dvere do svojho
vzťahu.
Ďalej Rút hovorí: „Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!“
V týchto slovách už cítiť aj Rútino rozhodnutie spoločne s Noémi slúžiť Bohu.
Opäť, aké je to krásne, dobré a požehnané, keď manželia nájdu odvahu, prekonajú ostych a spolu sa modlia, čítajú si z Biblie. Keď sa v kľúčových rozhodnutiach
riadia tým, že slúžia Bohu a že Boh je na prvom mieste. Keď napríklad rodinnú
dovolenku naplánujú tak, aby mohli ísť spoločne aj na služby Božie. Keď pri zostavovaní rodinného rozpočtu myslia na to, že treba podporiť i cirkevný zbor. Keď
deti vedú k zbožnosti a učia ich modliť sa, biblické príbehy a pod.
Ďalej Rút hovorí: „Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná!“ Tu
sa hovorí aj o spoločnej nádeji pri blížiacej sa smrti. A s tým je spojené aj jedno bolestné poznanie. Ja osobne sa na nebo veľmi teším. Predsa však je pre mňa ťažké
pomyslenie, že sú ľudia mne milí, ktorých tam nebudem môcť stretnúť, pretože
neveria v Spasiteľa Ježiša Krista a v Jeho vykúpenie z hriechov. Iste, to najlepšie bude, že sa tam stretneme predovšetkým s našou najväčšou láskou, s Bohom
a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Ale predsa, aké by to bolo dobré, keby tam boli
všetci nám milí! Preto je také dôležité za nich modliť sa a hovoriť im o tom.
Rovnako tak je to i v manželstve. Nie je to smutná predstava pre úprimného kresťana, ak nemá manžela veriaceho, že nebude vo večnosti s ním? A naopak, aké to
môže byť pre človeka potešenie aj pri pohrebných rozlúčkach, keď vie, že so svojím
manželom či manželkou sa stretne vo večnosti?
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Vernosť jedného poteší mnohých
Na záver Rút vyjadruje svoju veľkú nádej, ktorú má v novom Bohu, ktorého prijala, v Hospodinu: „Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá.“ Tak Hospodin
koná všade tam, kde manželský zväzok požehnáva. Nielen učiní dobré veci, ale
ešte pridá to, čo sa možno človeku ani nesnívalo. Tak i pri Rút. Vo chvíľke beznádeje, keď sa rozhoduje, či sa vrátiť domov alebo ostať pri Noémi, ešte zďaleka ani
netuší, že v Izraeli jej Pán Boh požehná nového manžela a krásnu rodinu. A nielen
to, ale Rút sa narodil syn Óbéd, on mal syna Jesseho a ten bol otcom kráľa Dávida.
A kráľ Dávid, vieme veľmi dobre, je podľa tela predkom samotného Pána Ježiša Krista. Ak Márii hovorí anjel: „Blahoslavená medzi ženami,“ čo je potom Rút?
A kedy by si niečo také Rút pomyslela? A ako by sa k tomuto mohlo dospieť, keby
Rút nezostala verná, keby odišla domov?
Skutočne sú pravdivé slová, ktoré Pán vyriekol o vernosti a zbožnosti: (2M 20,5n)
„Ha som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem
milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.“ Naozaj, to ako
žijeme v našich rodinách, sa prejavuje na ďalších pokoleniach, a terajšia snaha
o dobrý, zbožný život chce byť Bohom vynahradená na tisícoch. Amen.

Pomodli sa
Milý Pane Bože, ďakujeme Ti za dar lásky i za naše manželstvá, za našich manželov a manželky. Prosíme Ťa, pomáhaj, aby sme mali naše manželstvá vo veľkej
úcte a považovali ich za posvätné, veď Ty sám si ich ustanovil i požehnal. Nedovoľ
nám nič proti nim konať, ale naopak, bojovať o lásku, konať skutky lásky. Ty sám
odmeň našu snahu tým, že k sebe budeme cítiť lásku.
Prosíme Ťa za tých, ktorí už vyprevadili svojich drahých na poslednej ceste. Pomáhaj im, aby na svojho drahého spomínali s vďačnosťou a s láskou. Ty sám vynahraď stratu manžela či manželkou svojou prítomnosťou a požehnaním.
Prosíme Ťa za tých, ktorí si hľadajú svojho manžela či manželku. Dávaj im pri
tomto hľadaní múdrosť, aby hľadali človeka krásneho nielen nevonok, ale najmä
vnútorne, človeka veriaceho, človeka podľa Tvojho srdca. Nech takto vznikajú
kresťanské rodiny, ktoré spoločne Teba hľadajú.
Prosíme Ťa za tých, ktorí spolu žijú bez manželského zväzku. Pomôcť prebudiť
u nich úctu k Tvojim ustanoveniam a poslušnosť Tvojim prikázaniam. Pomáhaj
i v celej našej spoločnosti, aby rodiny získali viac podpory.
Ďakujeme i za celý Národný týždeň manželstva. Pomáhaj nech i táto akcia pomáha
tomu, aby sme žili v našich rodinách spokojne a šťastne a aby sme v Teba verili.
Požehnávaj i všetky podobné akcie v našich cirkevných zboroch, stretávania rodín.
Amen.
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Kristína Royová: Bez

Boha na svete

(Čítanie na pokračovanie, 5. časť)
Tej noci Martinko nespal. Nedalo mu ani oči zavrieť. Predsa sa len voľačo dozvedel
o Ježišovi, aký bol: veľmi, veľmi dobrý.
„Ale keď bol Boží Syn, to teda prišiel rovno od Boha; a bolo iste mnoho ľudí takých
ako ja, ktorí nič o Bohu nevedeli, ani o tej druhej zemi, tým o nej rozprával. A keď
bol takým chýrnym lekárom, iste naučil ľudí všetky korienky a zeliny poznať. Však
veru dobre vedel, na čo ktorú Jeho Otec učinil, aby, keď On tu už nebude, mali
sa čím liečiť v chorobách. — Že Ho zabili, ach, že Ho zabili; a to tak preukrutne.
Však tých, ktorí to urobili, Boh iste všetkých pozabíjal a Jeho si vzal k sebe. A tam
On iste teraz tých ľudí, ktorých Boh k sebe berie, učí, ako majú byť živí, lebo tam
sú iste všetko inakšie obyčaje. A zase ich tak vodí. Predsa je len pastierom, i keď
ovečky nepasie, ale ľudí, snáď by ma prijal za pasáka k ovciam, keď k Nemu prídem
a prišiel by za mnou podívať sa do hôr, keď je taký dobrý k ľuďom.“
Už sa začalo Martinkovi driemať, keď mu napadlo: „Ale keď Boh všetkých ľudí
k sebe berie, ktorí umreli, to vzal teda aj tých, čo zabili Ježiša?“ — Posadil sa chlapec na posteli. — „Ja by som ich tam netrpel!“ — a zakrútil hlavou. „Nie, oni tam
nie sú, ale kde sú? Ej, keby mi ešte to mal kto povedať!“
No, čochvíľa zvonili na svitanie, musel ísť po práci.
„Druhí pôjdu do kostola, budú počúvať o Bohu, o Ježišovi; — a ja aby som išiel do
hôr. Zase nič nepočujem. Načo som len na svete bez Boha!“
Videli gazdiné, že je Martinko vyplakaný a smutný. Pýtali sa, čo mu chýba, ale
nepovedal. Však by mu aj tak niktorá nepomohla! Dnes nezahnal až do seči; pásol
okolo potoka, kade sa chodilo do Brezovky.
Sotva si kúsok chleba zajedol a ostatný podelil medzi Bundáša a Berušku, ide tade
akýsi neznámy človek. Bol ešte mladý, bez fúzov, po pansky oblečený, pri boku mal
kapsičku a v ruke dáždnik.
„Dobré ráno, pastierik! — Prídem týmto chodníkom do Rášova?“ volal zďaleka.
Martinko strhol klobúk a riekol: „Prídete, priateľko, ale sa vŕb nespúšťajte ani potoka, lebo o kúsok ďalej sa delí chodník na troje!“
Usmial sa neznámy; zaľúbil sa mu pastierik s tou peknou, počernou tvárou a veľkými čiernymi očami.
„A nie ti je smutno, keď si sám?“ vraví ďalej cudzinec.
„Ó, inokedy nie, len dnes, keď je nedeľa. Druhí pôjdu do kostola a ja musím pásť.“
„Netráp sa nad tým, je dosť takých ľudí, čo ani nepasú, — a do kostola nejdú.“
„A vy kam idete?“
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„Teraz do Rášova, a potom ďalej. Musím kus sveta prejsť.“
„A čo tak chodíte?“
„Vieš, ja sa učím v školách, a v tých školách potrebujeme mnoho peňazí, a tak chodím zbierať po dobrých ľuďoch.“
„Chudáci! A čo sa tam učíte?“
Neznámy sa zasmial ako zvon, až sa hora ozvala.
„Čo sa učíme, to ti všetko povedať nemôžem; ale ti poviem, čím budeme, keď sa
vyučíme.“
„A čím budete?“
„Jedni lekármi, druhí advokátmi, tretí kňazmi, iní učiteľmi, a iní notármi.“
„A vy čím budete?“
„Ja kňazom.“
„Ach,“ zaradoval sa Martinko, „aby ste aj druhým rozprávať mohli, učia vás iste
mnoho o Bohu a hovoria vám o Kristu; vy už iste o Ňom viete všetko!“
Zase sa neznámy usmial.
„Ó, viem už mnoho, a mohol by som i dnes kázať, však iste odpoludnia budem
zastupovať pána farára.“
„Prosím vás pekne — ja som ešte nikdy kázať nepočul — kážte dnes mne. Do smrti vás budem za to požehnávať.“
„Tebe! No, dobre, ale najprv mi povedz ty, čo všetko vieš o Kristu Pánu.“
Chlapec rozprával, čo počul od žien a čo od hrobára. Zadivil sa neznámy.
„Ale chlapče, veď ty si bez Boha na svete a bez Krista! Ako ja mám tebe kázať, keď
nič nevieš!“
Martinko musel zbehnúť za kravami, zahnať hájnikovie Stračenu; klala sa s druhými. Keď sa vrátil, sedel neznámy na skale, v ruke mal knižku a čítal. Sadol si mu
k nohám a túžobne čakal.
„Už si prišiel?“ zbadal ho neznámy. „Pozri, táto kniha má nápis: ,Nový zákon Pána
nášho Ježiša Krista‘. V nej je všetko napísané, čo Kristus Pán robil, učil, ako sa
narodil, ako umrel, ako išiel do neba a že zase príde.“
„A je tam aj o tej druhej zemi, kam Boh ľudí berie, keď umrú?“
„Aj — tuto na konci.“
„A sú tam u Neho zase všetci spolu, dobrí aj zlí?“
„Ach, čoby! Dobrí sú tam hore v nebi, a zlí dolu v pekle, a kto tam príde, ten sa už
nikdy viac odtiaľ nevyslobodí. Všetci ľudia sú zlí; Boh sa na všetkých nahneval a
odsúdil všetkých do pekla. Ale tu prišiel Kristus, Syn Boží, dal sa za nich na kríž
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pribiť, usmrtiť a tak nás z pekla vykúpil. Lebo ani Boh nechcel, aby ľudia prišli do
pekla. Chcel ich mať u seba v nebi. Áno, „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život.““
„Vidíš, tak miloval Boh aj teba; aby si sa nemusel po smrti v pekle trápiť, nechal za
teba na kríži umučiť svojho jediného Syna. Keď tomu budeš veriť a umrieš, prídeš
k Nemu.“
„Ach, prosím vás, naučte ma tie slová!“ prosí chlapec. Čochvíľa vedel celú výpoveď
a len ešte prosil: „Prečítajte mi, ako to Ježiš za mňa zomrel.“
Neznámy čítal a čítal. V tom tichu svätého nedeľného rána samému mu to bolo
akési nové. Čítal, ako sa Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade za nás trápil, a že Ho
tam prišli chytať. Keď im Ho Judáš zradil, zviazali a odviedli Ho. Ako potom všetci
Jeho učeníci od Neho utiekli, ako Ho zlí, falošní biskupi na smrť odsúdili, bili, pohlavkovali a upľuvali. Potom Ho zaviedli k Pilátovi, od toho zase k Herodesovi, ako
sa mu Herodes posmieval a Pilát, hoci vždy vyznával, že je Ježiš nevinný, predsa
Ho dal najprv na smrť ubičovať a potom odsúdil, aby Ho ukrižovali. Na posmech
obliekli Mu žoldnieri červený plášť a dali Mu na hlavu z tŕnia korunu tak, že Mu
krv oči zalievala. Taký bol utrápený, že by Ho nikto nebol poznal.
A keď Ho už viedli na tú horu Golgotu a On si sám niesol na rozodraných pleciach
veľký kríž, ako pod ním od veľkej slabosti a bolesti padol a oni potom dali ten kríž
odniesť Šimonovi Cyrenenskému, ktorý tadiaľ okolo šiel. Ako Ho potom na kríž
pribili cez dlane a nohy a tak na tom kríži medzi nebom a zemou visel. Zem Ho nechcela a nebo sa pred Ním zavrelo. Slnce pieklo na Jeho rany, krv tiekla dolu krížom
a keď vo veľkej horúčave volal, že je smädný, dali Mu ocot so žlčou miesto vody.
Šesť hodín tak visel. Modlil sa za tých, čo Ho na kríž pribili. Matku svoju, ktorá od žalosti pod krížom omdlievala, potešoval. Zločincovi, ktorý v Neho na podobnom kríži
uveril, hriechy odpustil a na milosť prijal. A keď Mu bolo už najhoršie, a tí, ktorí okolo
kríža chodili, sa Mu ešte posmievali, zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si Ma opustil?“
A keď svojmu Otcovi ducha svojho poručil, naklonil hlavu a umrel.
Ďalej čítal neznámy o tom, ako sa začala triasť zem, ako sa zatmelo slnko, skaly
sa pukali a hroby otvárali. Ako Jozef z Arimatie a Nikodém, dvaja bohatí mužovia
pochovali Syna Božieho, privalili veľký kameň ku hrobovým dverám, ktorý potom
Židia zapečatili, aby snáď mŕtvy Ježiš nemohol z hrobu vyjsť.
Tu musel prestať čítať, lebo Martinko sa hodil na zem a plakal a plakal — div mu
srdce nepuklo, že tak musel za neho umrieť Syn Boží, aby ho vyslobodil z pekla.
A neznámy, keď videl chlapca tak žalostne plakať, spustil knihu na kolená, sklonil hlavu a keby sa nebol hanbil, bol by zaplakal aj on, zaplakal nad tým, že toto
všetko dávno vedel, ale nerozvážil; zaplakal by nad svojimi hriechmi, ktoré Syna
Božieho doniesli do hrobu! No, aby chlapca potešil, čítal po malej chvíľke ďalej…
(Pokračovanie nabudúce)
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www.ntm.sk
Národný týždeň manželstva (NTM)
je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv.
Valentína - stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre
moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na
praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska.
Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň
môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.
NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená
spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť
manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.

História
Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vte8

dajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka
Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je
do nej zapojených takmer 30 krajín sveta.
Národný týždeň manželstva sa na Slovensko dostal v roku 2010, keď sa zástupcovia
rôznych organizácií, zameraných na podporu manželstva, stretli so zakladateľom tejto iniciatívy Richardom Kane-om. V nasledujúcom roku „národný tím“ odštartoval
v niekoľkých mestách prvý ročník kampane pod záštitou vtedajšej prvej dámy, pani
Silvie Gašparovičovej. Odvtedy sa kampaň na podporu manželstva vďaka stovkám
dobrovoľníkov v regiónoch rozšírila do mnohých miest aj obcí Slovenska. NTM na
Slovensku má každoročne svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty
manželského vzťahu - vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielností, prekonávanie výziev, spoluprácu či spoločný nenahraditeľný príbeh...

Bezpečne v manželstve
NTM 2021 je v znamení témy: Bezpečne v manželstve. Hoci si to možno neuvedomujeme, v živote sa rozhodujeme tak, aby sme sa vyhli ohrozeniu a cítili bezpečne.
Zamykáme dvere a cenné veci, v aute používame bezpečnostné pásy, v noci sa vyhýbame tmavým a opusteným miestam, pri lezení vo výškach používame istenie,
na plavbu v neistých vodách sa nevyberieme bez záchranného kolesa...
A celkom prirodzene a podvedome sa túžime cítiť bezpečne aj v manželstve. Už
keď si pri sobáši sľubujeme „neopustím ťa ani v šťastí ani v nešťastí, ale budem ťa
milovať, starať sa o teba a vážiť si ťa“, vyjadrujeme túto túžbu a tiež odhodlanie
prispieť k tomu, aby to naše manželstvo bolo bezpečným miestom. No sobášom
to len začína a my často drobnými rozhodnutiami tvoríme v našej rodine viac či
menej bezpečné prostredie.
Niekedy možno nevedomky náš vzťah ohrozujeme. Kritikou, nespokojnosťou,
egoizmom alebo „len“ ľahostajnosťou sa dostávame do nebezpečných vôd... Vtedy
je dobré siahnuť po záchrannom kolese - a to môže mať rôznu podobu. Môže to
znamenať rozhodnúť sa byť vďačný za svojho partnera a všetko, čo pre mňa robí;
môže to znamenať premýšľať nad tým, čo by ho potešilo a urobiť to preňho; niekedy to môže znamenať vedome sa rozhodnúť pestovať priateľstvo; inokedy uznať,
že som to pokazil a požiadať o odpustenie...
V manželstve nemusíme byť dokonalí, aby mohlo byť bezpečným miestom...
A keď sa cítime v bezpečí, otvárame svoje srdcia a dochádza k blízkosti, po ktorej
tak túžime!

Tipy
Bližšie informácie o Národnom týždni manželstva, zaujímavé videá a rôzne tipy
nájdete tu: www.ntm.sk www.facebook.com/narodny.tyzden.manzelstva
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Oznamy

Možnosti podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačného listu prínosné a chceli by ste ho podporiť milodarom, môžete tak urobiť bankovým prevodom na účet cirkevného zboru.

Potrebné údaje: IBAN SK87 0200 0000 0032 6551 4051,
BIC SUBASKBX, VS: 3, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko Informacne listy.Za váš milodar vám vopred ďakujeme.
evanjelická jednota: v novom roku je opäť možné podporiť
) Svätojánska
dvomi percentami z dane z príjmu o. z. Svätojánska evanjelická jednota. Toto

občianske združenie je zriadené pri evanjelickom cirkevnom zbore v Liptovskom Jána a podporuje šírenie kresťanských hodnôt, kultúry, a vzdelanosti,
a to prostredníctvom občianskeho združenia Svätojánska evanjelická jednota.
Názov: Svätojánska evanjelická jednota
Sídlo: Starojánska 127, 032 03 Liptovský Ján
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42071437

listy detskej besiedky: Opäť doručujeme deťom v cirkevnom zbo) Pracovné
re v rámci detskej besiedky pracovné listy. Ak sa deti zapoja a budú ich vypra-

covávať, okolo Veľkej noci budú aj odmenené. Prosíme vás, pokiaľ máte záujem
o tieto pracovné listy, aby ste sa prihlásili na farskom úrade.

ľudu: Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 nás čaká na Slovensku elektro) Sčítanie
nické sčítanie obyvateľstva (www.scitanie.sk). Povzbudzujeme vás, aby ste sa
v ňom prihlásili k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prosíme, aby ste k tomu
povzbudzovali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Evanjelická cirkev pripravila ku sčítaniu webovú stránku www.evanjelici.sk, kde sú
uvedené aj povzbudzujúce rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa hlásia k Ev. cirkvi. Odporúčame spropagovať túto stránku aj v kruhu svojich známych. Od 1. 4.
do 31. 10. prebehne asistované sčítanie pre tých, ktorí nevedia pracovať s technikou. Toto sa bude riadiť odporúčaniami hygienika. Ak nie ste schopní sčítať
sa sám a nemôže vám pomôcť ani nikto z rodiny, počkajte na termín po 1. 4.

) Námety k modlitbám:

Za pracovníkov v zdravotníctve – aby im Pán Boh dal silu, trpezlivosť, zdravie,
ale tiež ochotu pomáhať v zápase s pandémiou.
Za cirkevný zbor – aby bol oporou. Za jeho pôsobenie a duchovnú obnovu.
Za všetkých sužovaných, utrápených, chorých, blúdiacich.
Za nešírenie falošných správ a nenávistných postojov
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
Starojánska ulica 127/43, 032 03 Liptovský Ján
Telefón: 044/5263 328
Web: www.ecavliptovskyjan.sk
Mobil: 0918 828 334 		
Facebook: www.facebook.com/ecavliptovskyjan
Email: lipt.jan@ecav.sk 		
Youtube kanál: CZ Liptovský Ján
Podcastový kanál: Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
vo vašich podcastových aplikáciách
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 BIC: SUBASKBX
Pravidelný príspevok: VS 1 Milodary, ofery: VS 3

