
OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Ľudovít Radzo, syn Ľudovíta a Ľudmily rod. Snovákovej, bývajúci v Hruštíne 

a Martina Račáková, dcéra Pavla a Martiny rod. Kormaňákvej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Jarolím Žilinec, syn Stanislava a Ivety rod. Gracíkovej, bývajúci v Lokci 

a Katarína Dominová, dcéra Vendelína a Dany rod. Jagnešákovej, bývajúca v Rabči. (3x). 
 

PASTORÁCIA ROZVEDENÝCH 
Nechceme im rozbíjať nové vzťahy, ale poukázať na pravdu a zodpovednosť 

Rozhovor so saletínom Matejom Trizuliakom. Saletín, ktorý sa vo svojej kňazskej službe aktívne venuje 
aj pastorácii rozvedených.  
Máte pocit, že ľudia, ktorí sa napríklad nulitou dostanú opäť k sviatostiam, si zároveň prehĺbia 
duchovný život? 

Ak žijú v novom vzťahu a súd im vyhlási nulitu, tak je to pre nich veľký dar, že sa môžu vrátiť 
k sviatostiam. Ak k nim predtým mali vybudovaný vzťah a roky boli od tohto prameňa odstrihnutí, tak sa 
k nemu vrátia s veľkou radosťou. 

Zároveň nepredpokladám, že nulita prospeje formálnym vzťahom. Čiže ak niekto chcel nulitu len 
preto, aby mohol mať sobáš v kostole, ale pritom nežije sviatostne, tak ho to nikam neposunie. Nevravím, že 
je to úplne zbytočný proces, ale pripadá mi to tak, akoby takýto človek ani nevedel, čo hľadal. To sa netýka 
iba nulity. Žiaľ, mnohí dnes uzatvárajú sviatostné manželstvo formálne, pre vonkajšie veci, ako spomínaný 
kostol alebo tradícia, či tlak rodiny. 
Čo pre vás ako kňaza znamená pastorácia rozvedených? 

Je to o tom, aby sme priviedli ľudí k viere. Aby si uvedomili, že nedržia život vo svojich rukách. 
V evanjeliu počúvame príbeh o žene, ktorá trpela dvanásť rokov na krvotok. Minula všetok svoj majetok, 
vyskúšala všetkých lekárov, ale zistila, že na viac už nemá. Potom prišla na rad viera. Dotkla sa aspoň 
Ježišovho plášťa a to ju uzdravilo. 

Rozvedení, ale nielen oni, sú ako táto žena. Niekto možno tých dvanásť rokov bojoval o manželstvo 
a napokon aj tak zostáva sám. Keď už viac nemôžem urobiť, zostáva ešte viera. Dotknúť sa Ježiša zblízka 
vždy mení celú situáciu.  

zdroj: postoj.sk 
 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K 1. SVETOVÉMU DŇU 
STARÝCH RODIČOV A SENIOROV 25. JÚL 2021 

Drahí starí rodičia, drahí seniori! 
„Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28, 20) – to je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím 

nanebovstúpením a ktorý dáva aj dnes tebe, drahý dedko a drahá babka. Tebe. „Ja som s tebou po všetky 
dni“ – týmito slovami sa aj ja, ako biskup Ríma a starý človek ako ty, obraciam na teba pri príležitosti tohto 
prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: celá Cirkev je ti – lepšie povedané nám – nablízku, stará 
sa o teba, má ťa rada a nechce ťa nechať samého! 

Dobre viem, že toto posolstvo prichádza k tebe v ťažkom čase: pandémia bola neočakávanou a 
hroznou búrkou, tvrdou skúškou, ktorá zasiahla do života každého, avšak zvlášť tvrdo postihla nás, starých 
ľudí. Veľmi mnohí z nás ochoreli, mnohí aj zomreli alebo zažili smrť svojich manželských partnerov či 
svojich blízkych. Príliš mnohí boli donútení žiť dlhý čas v osamelosti a izolácii. 

Pán vie o všetkých našich trápeniach v tomto čase. Je nablízku tým, čo prežívajú bolestnú skúsenosť 
odsunutia bokom. Naša osamelosť – ktorá sa pandémiou ešte prehĺbila – mu nie je ľahostajná. V jednom 
tradovanom príbehu sa hovorí, že sv. Joachim, Ježišov dedko, bol vylúčený zo svojej komunity, lebo nemal 
deti. Jeho život – ako aj život jeho manželky Anny – bol považovaný za neužitočný. Avšak Pán mu poslal 
anjela, aby ho utešil. Pokým smutný zotrvával za bránou mesta, zjavil sa mu Pánov posol a povedal mu: 
„Joachim, Joachim! Pán vypočul tvoju naliehavú modlitbu“. Zdá sa, že Giotto umiestnil túto scénu v jednej 


