
Naša každodenná 
láska



Stokrát som chcel zobrať „kladivo a dláto“ a z 
manželky urobiť svoju kópiu. Vďaka Bohu som 
bol neúspešný.

Mužovu robotu vidieť, keď ju urobí,  
ženinu, keď ju neurobí.

Muž a žena majú tvoriť spoločenstvo dvoch 
rozdielnych, rovnako hodnotných ľudí, ktorý sa 
vzájomne dopĺňajú. 

ROZDIELNOSŤ 



,,Stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží 
obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“

/Gn 1, 27/

Boh mi dal v mojom partnerovi jedinečný a 
vzácny originál.

Každý má svoje jedinečné dary a nemá byť 
nepodarenou kópiou toho druhého.

Z rozdielov medzi mužmi a ženami vyplývajú aj 
rozdielne citové potreby, ktoré by si manželia v 
manželstve mali napĺňať.



NAPLŇOVANIE POTRIEB 

MANŽELOV



ŽENA POTREBUJE 

• Aby ju muž miloval a s nežnosťou sa o ňu staral.

• Priestor na zdieľanie a rozhovor.

• Od muža otvorenosť a poctivosť.

• Aby muž prevzal na seba zodpovednosť za finančné 
zaistenie rodiny.

• Aby muž bol dobrým otcom, odovzdaný  svojej 
rodine.



MUŽ POTREBUJE 

• Sexuálne naplnenie.

• Nájsť v žene kamarátku, spoločníka a partnera.

• Vedľa seba príjemnú a krásnu ženu.

• Očakáva, že žena vytvorí príjemný domov.

• Od ženy pocítiť obdiv a úctu.



PÄŤ JAZYKOV LÁSKY

(Gary Champman)

Slová uistenia

Pozornosť

Prijímanie darov

Skutky služby

Fyzický dotyk



Tri kroky ku šťastnému 
manželstvu

1. KROK    POZNAŤ POTREBY PARTNERA

2. KROK    PRIJAŤ ICH AKO FAKT

3. KROK    SNAŽIŤ SA ICH NAPĹŇAŤ 



POZORNOSTI V MANŽELSTVE



John Eldredge – Láska a vojna

,,Toto je príbeh lásky, ktorý sa odohráva uprostred

vojny. Nakoniec odhalí všetky naše slabé miesta,

zjaví každý váš hriech, hoci len pred očami neba.

Vaše odhodlanie vystačiť si sám bude každý deň

napádané. Budete rozčarovaní a zranení. Je viac

než isté, že budete skúšaní. Asi neexistuje

náročnejší test vášho charakteru ako manželstvo.“



Láska sa odvíja od tisícok 

každodenných malých 

rozhodnutí.



OFICIÁLNA MODLITBA RODINY

PRE SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN 2018

Bože, náš Otec,
sme bratmi a sestrami v Ježišovi tvojom 
Synovi, jedna rodina, v Duchu tvojej 
lásky.
Požehnaj nás radosťou lásky. 
Sprav nás trpezlivými a láskavými,
nežnými a veľkorysými 
s otvoreným srdcom pre núdznych.



Pomôž nám žiť tvoje odpustenie a pokoj, 
ochraňuj všetky rodiny 
svojou milujúcou starostlivosťou, 
zvlášť tie, za ktoré sa teraz modlíme.

Upevni našu vieru, posilni našu nádej, 
zachovaj nás v bezpečí tvojej lásky,
Daj, aby sme boli vždy vďační za dar 
života, 
o ktorý sa delíme.
O to ťa prosíme, skrze Ježiša nášho Pána. 
Amen.




