
   

V období 13. – 26. februára 2017 

uvedené reštaurácie v Častej podporujú  

Národný týždeň manželstva  

zľavou na konzumáciu pre manželský pár,  

ktorý sa preukáže obrúčkami. 

 

zľava 10% 

Reštaurácia „U SCHWARZOV“ 

Reštaurácia „ŠTADIÓN“ 

Pizzéria „DEDINKA“ 

Pizzéria „NA KURTOCH“ 

 „CUBE BAR“ 
 

 

 

 

ČASTÁ 

13. - 19. februára 2017 
 

Dajme vedieť iným, 
že si manželstvo vážime a že mu veríme! 

 
Aj tento rok prebieha na Slovensku 

už po siedmykrát celoslovenská kampaň 

Národný týždeň manželstva: 
MANŽELSTVO - SPOLU NA CESTE. 

 

Kdekoľvek na Slovensku žijete, 
môžete veľmi jednoducho 

dať zaznieť dobrej správe o manželstve! 
 

 

 



   

  

 

 

Narodili sme sa a vyrástli sme v rôznych 
krajinách, a tak sú cesty samozrejmou súčasťou 
nášho vzťahu už od začiatku. To, že sme v 
mladosti boli formovaní iným prostredím, 
prináša odlišné pohľady a názory. V niektorých 
momentoch možno odlišnejšie než u párov, 
ktorých kultúrno-geografický pôvod je rovnaký. 

Takéto rôznosti asi môžu vzťah zničiť, ale my 
sa učíme vnímať ich ako prínos. Bolo by 
pokrytecké tvrdiť, že sa nám to za tých 14 rokov 
vždy darilo a stále darí. Preto je manželstvo 
cesta. Nielen tá, po ktorej ideme spolu, ale aj tá, 
po ktorej ideme stále bližšie k tomu druhému a 
jeho ceste. 

Peter a Katka Azorovci, Zvolen, 14 rokov manželia 

 

Manželstvo pre nás znamená istotu a 

bezpečie. Na tejto ceste sme dvaja a vlastnou 

snahou si túto cestu môžeme spríjemňovať, 

navzájom prikrášľovať - tým že jeden 

druhému dávame priestor k úplnému sa 

otvoreniu a spoznaniu. Keďže cestujeme 

dvaja, o to je to ľahšie. Keď jeden nevládze a 

dochádzajú pohonné hmoty, je tu ten druhý, 

ktorý potiahne, pomôže a zdvihne. No jedna 

z najdôležitejších vecí je, že nad manželstvom 

drží ochrannú ruku náš Pán. Od neho 

čerpáme všetko - lásku, múdrosť, silu do 

ďalších kilometrov.  

Ani tá naša cesta nebola rovná, ale spoločnou láskou k sebe a 

modlitbami, na ktorých nás nieslo mnoho ľudí, sme všetko ťažké zvládli a 

pokračujeme spolu ďalej a naplnilo sa: „trojitý povraz sa nepretrhne 

rýchlo“. 
Juraj a Marika Špankovci, Liptovský Mikuláš, manželia 28 rokov 

 

 

Národný týždeň manželstva 

13. – 19. február 2017 
 

PROGRAM 
 

Dátum Čas Téma 

Pondelok 13. 2. 
17:30 Svätá omša 

18:15 
 

Zelíkovci Vlado a Gabika 

Rozdiely medzi manželmi 

Utorok 14. 2. 
17:30 Svätá omša 

18:15 
 

Slnekovci Vladislav a Anka 

Pozornosti manželov 

Streda 15. 2. 
17:30 Svätá omša 

18:15 
 

Krajčovičovci Braňo a Vierka 

Napĺňanie potrieb manželov 

Štvrtok 16. 2. 
17:30 Svätá omša 

18:15 
 

Polakovičovci Juraj a Gabika 

Výchova detí v rodine 

Piatok 17. 2. 
17:30 Svätá omša 

18:15 
 

Laktišovci Vlado a Beáta 

Krízy v manželstve - závislosti 

Sobota 18. 2. 

17:30 Modlitba sv. ruženca 

18:00 Svätá omša 

18:30 Spoločná večera všetkých zúčastnených 

Nedeľa 19. 2. 
 V nedeľu sú sv. omše ako obyčajne 

16:00 
 

Škurlovci Peter a Veronika 

Zdravé sebavedomie 
 

Miesto konania: Pastoračné centrum – Domček sv. Jozefa Častá 

Starostlivosť o deti a občerstvenie budú zabezpečené. 

Vstup voľný. 

 

 
 

 

 


