
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviatnik za rodinu 

k sv. Josemaría 

Escrivovi





DEŇ 1 

MANŽELSTVO, BOŽIE POVOLANIE 

 
Svätý Josemaría hovorí: 
„Pre kresťana je manželstvo… ozajstné nadprirodzené povolanie. Svätý Pavol ho 
nazýva Sacramentum magnum – veľká sviatosť v Kristovi a v Cirkvi. Je to svätný 
znak, ktorý posväcuje; je to Ježišovo pôsobenie, ktoré napĺňa dušu muža i ženy a 
pozýva ich nasledovať ho a premeniť celý manželský život na božskú cestu po 
zemi.“1 

„Pre manželov je dôležité získať čistý zmysel pre dôstojnosť ich povolania. Musia 
poznať, že boli povolaní Bohom skrze ich ľudskú lásku aj k božskej láske. Je dôležité 
aby si uvedomili, že boli od večnosti povolaní spolupracovať na stvoriteľskej sile 
Boha – mať a vychovávať deti. Náš Pán ich žiada, aby urobili svoj domov a ich celý 
rodinný život svedectvom všetkých kresťanských čností.“2 

„Láska, ktorá vedie k manželstvu a rodine, môže byť taktiež nádhernou cestou, 
povolaním… Robte veci dokonale, pripomínam vám, vkladajte lásku aj do drobných 
činností pracovného dňa, odhaľujte - opakujem – to božské, ktoré sa skrýva práve 
v týchto v maličkostiach: celé toto učenie nachádza zvláštne miesto v životnom 
priestore, kam patrí ľudská láska.“3 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech nám Boh Náš Pán umožní poznať veľkosť kresťanského manželstva, nech ho 
my rovnako prijmeme ako Božie povolanie – osobné, milujúce volanie Boha – 
s poslaním, ktoré je nám zverené na tomto svete: budovať kresťanskú rodinu, ktorá 
je svätá a pevná a slovami pápeža Ján Pavol II, ktorá je „základnou bunkou 
spoločnosti“ a Cirkvi. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach 
Nech nám pred naše oči Boh Náš Pán postaví príklad príklad Svätej Rodiny z 
Nazaretu, Ježiša, Máriu a Jozefa, ktorí naplnení Vierou a Láskou a zabúdajúc na 
seba samých, žili celkom pre Boha a pre seba navzájom v jednoduchom, radostnom 
a štedrom sebadarovani a duchu služby. 
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DEŇ 2 

MANŽELSTVO, CESTA K SVÄTOSTI 

 

Svätý Josemaría hovorí: 
„Sviatosť manželstva pomáha manželom posväcovať seba a druhých. Z tohto 
dôvodu dostanú výnimočnú milosť v sviatosti, ktorú Ježiš ustanovil. Tí, ktorí sú 
povolaní do manželského stavu, nájdu s milosťou Božou vo svojom stave všetko čo 
potrebujú k svätosti.“ 4 

„Manželia sú povolaní posväcovať svoje manželstvo i seba samých v tomto zväzku; 
dopustili by sa vážneho omylu, keby svoj duchovný život praktizovali výlučne mimo 
domova alebo ako niečo čo sa toho druhého len okrajovo dotýka. Rodinný život, 
manželské vzťahy, starostlivosť o deti a ich výchovu, úsilie o ekonomické 
zabezpečenie rodiny a zlepšenie jej finančného postavenia, vzťahy s inými ľuďmi ich 
spoločenského kruhu - to všetko sú bežné ľudské okolnosti, ktoré majú kresťanskí 
manželia pozdvihovať do nadprirodzenej roviny.“5 

„A o to predsa ide – deň čo deň posväcovať svoj domov a s láskou vytvárať pravú 
rodinnú atmosféru. Posväcovanie každého dňa od nás vyžaduje praktizovanie 
mnohých kresťanských cností: na prvom mieste teologálnych: vieru, nádej a lásku; a 
potom aj všetky ostatné: rozvážnosť, vernosť, úprimnosť, pokoru, usilovnosť, 
radosť...“6 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech nám Boh Náš Pán dá pochopiť, že sa môžeme posvätiť plnením našich 
manželských a rodinných povinností (voči svojmu partnerovi, rodičom, synom a 
dcéram) s láskou a s očami upretými na Boha, vediac, že krok za krokom môžeme 
dosiahnuť výšku kresťanského ideálu svätosti a že deň za dňom môžeme rásť 
v stotožňovaní sa s Ježišom Kristom napodobňovaním Jeho lásky a praktizovaním 
ostatných kresťanských čností. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach 
Nech nám Boh Náš Pán pomôže v snahe vytvoriť pravé rodinné prostredie a žiť 
čnosti, ktoré nám pomôžu ‘byť rodinou’: jemnosť so sebazáporom, pokora, 
zabúdanie na samých seba, pochopenie, štedrosť v dávaní a odpušťaní, a vo 
všeobecnosti všetko, čo nám pomôže premôcť egoizmus a napomôže zvíťaziť láske. 
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DEŇ 3 

KRESŤANSKÁ LÁSKA 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
„Niekedy sa o láske hovorí, akoby bola len podnetom na vlastné sebauspokojenie 
alebo jednoduchým prostriedkom, ako sebecky doplniť vlastnú osobnosť. Nie je to 
tak: pravá láska znamená vyjsť zo seba samého, odovzdať sa. Láska so sebou 
prináša radosť, ale je to radosť, ktorá má korene v podobe kríža. Dokiaľ sme na tejto 
zemi a ešte sme nedosiahli plnosť budúceho života, pravá láska nemôže existovať 
bez zakúšania obety a bolesti.“7 

„Každý z nás má svoj vlastný charakter, svoj vlastný vkus, svoju povahu … a svoje 
chyby. V osobnosti každého sú ale aj príjemne črty, a z tohto dôvodu, okrem iného, 
každý človek môže byť milovaný. Šťastné spolužitie je možné pokiaľ sa každý 
vynakladá úsilie napraviť svoje chyby a zároveň prehliadať chyby partnera… Keď sa 
však naopak zveličujú drobné rozdiely a manželia si navzájom začnú vyčítať svoje 
nedostatky a chyby, mier končí a hrozí nebezpečie, že ich láska vyhasne.“8 

„Iba vtedy budeš dobrý, keď budeš schopný vnímať cnosti a dobré vlastnosti svojich 
blížnych. Niekedy však treba aj napomenúť, vtedy tak urob s láskou, v príhodnú 
chvíľu, nikoho nepokor a buď ochotný sám priučiť sa z toho a tak sa aj sám 
polepšíš.“9 
 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech nás Boh Náš Pán oslobodí od egoizmu a vnímania manželstva ako cesty 
naplnenia vlastných sebeckých túžob, ako napríklad „právo byť šťastný.“ Nech to 
vidíme ako zradu, meniť manželstvo na prostriedok nasledovania sebauspojenia, 
úžitku a osobných snov, namiesto uvedomenia si, že manželstvo je povolanie lásky 
typu pravej lásky, ktorá podľa učenia Ježiša nachádza vačšiu radosť v dávaní ako 
v prijímaní. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach 
Nech nám Boh Náš Pán dá silu strážiť si charakter, nálady, slabosti (akokoľvek 
malé), lásku k pohodlnosti, a všetky nedostatky ktoré zhoršujú vzájomné 
spolunažívanie. Zároveň sa modlime aby sme mali porozumenie a trpezlivosť s 
chybami druhých a nedávali týmto chybám neprináležitú dôležitosť, alebo aby sme 
nezveličovali menšie problémy. 
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DEŇ 4 

KAŽDODENNÁ LÁSKA 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
„Kresťanské páry nesmú zabudnúť, že tajomstvo manželského šťastia spočíva 
v každodenných okolnostiach, nie v rojčení. Je ukryté v hľadaní skrytej radosti 
z návratu domov večer, v láskyplnom jednaní s deťmi. v každodennej práci,na ktorej 
sa podieľa celá rodina, v dobrej nálade tvárou v tvár problémom, ktorým je potrebné 
čeliť v športovom duchu.“10  

„Ak si má manželstvo zachovať svoje počiatočné kúzlo, manžel ako aj manželka by 
sa mali snažiť obnovovať svoju lásku deň čo deň, obetou, úsmevom a 
dômyselnosťou. Ak sa muž vráti domov z práce unavený a jeho žena sa mu začne 
sťažovať, čo sa jej ten deň zlé prihodilo, prekvapí snáď niekoho, keď manžel stratí 
trpezlivosť?“11 

„Vy manželky, by ste sa mali zamyslieť, či tak trochu nezanedbávate svoj 
zovňajšok… Povinnosť vyzerať pekne ako v čase zásnub je stále aktuálna a navyše 
vychádza z princípu spravodlivosti, lebo patríte svojmu mužovi, pričom on tiež 
nesmie zabúdať na to isté: že je váš a že po celý život má byť k vám nežný a 
láskavý, ako keď bol váš snúbenec.“12 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech dostaneme milosť od Boha nenechať sa ovládnuť únavou a rutinou v tom ako 
konáme, komunikujeme a hľadíme jeden na druhého, v tom akým spôsobom 
pozdravíme druhých, v radosti, ktorú prejavíme pri návrate domov, v zdvorilosti, 
s akou si pýtame veci („prosím“) a ďakujeme za ne, v ohľade, s akým dáme 
partnerovi vedieť, že budeme preč, alebo sa zdržíme a na ako dlho, a v starostlivosti, 
s ktorou dávame pozor na materiálne veci. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach 
Nech my, manželia, s pomocou Boha Nášho Pána, vynaložíme úsilie si ctiť jeden 
druhého „ako keď sme boli zasnúbení“ (ako hovorieval Svätý Josemaria). Nech 
nájdeme prostriedky ako spôsobiť jeden druhému a deťom každodenné radosti 
v nespočetných detailoch. Nech nikdy nezanedbáme pozornosť o intímne záležitosti 
(ako fyzický zjav, osobná starostlivosť jeden o druhého a sklon izolovať sa v únave). 
Nech utekáme, ako keby sme bežali pred diablom samým, pred hrubosťou voči 
sebe, nespoločenskosťou alebo verbálnymi útokmi jeden na druhého. 
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DEŇ 5: 

SVETLÝ A RADOSŤOU NAPLNENÝ DOMOV 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
„Každý kresťanský domov by mal byť akoby záhradou pokoja, kde i napriek drobným 
nezhodám vládne silná, úprimná láska a hlboký pokoj – ovocie skutočne žitej viery 
“13 

„Láska k blížnemu naplní všetko, a ona ich aj privedie k tomu, že sa budú deliť o 
radosti i prípadné, že sa budú vedieť usmievať a zabúdať na svoje starosti bolesti, že 
budú žiť pre druhých, že sa budú vzájomne počúvať aj svoje deti,… a dokážu vložič 
veľkú lásku do malých vecí, spoluutvárajúcich každodenné spolužitie.“14 

„To, čo robí človeka – a dokonca i celú spoločnosť- naozaj nešťastným, je náruživé 
vyhľadávanie pohodlia a pokus za každú cenu obmedziť všetky ťažkosti a útrapy. 
Každá situácia prináša svoju vlastnú milosť. Každá situácia je výnimočné volanie 
Boha, nová príležitosť pracovať a vydávať svedectvo o Božej milosrdnej láske.“15 

„Nezabúdaj, že niekedy treba mať vedľa seba usmievavé tváre.“16 

„Úprimné predsavzatie: Urobiť milou a ľahkou cestu ostatným, lebo život prináša so 
sebou dosť trpkostí.“17 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech dostaneme milosť od Boha nenechať sa ovládnuť únavou a rutinou v tom ako 
konáme, komunikujeme a hľadíme jeden na druhého, v tom akým spôsobom 
pozdravíme druhých, v radosti, ktorú prejavíme pri návrate domov, v zdvorilosti, 
s akou si pýtame veci („prosím“) a ďakujeme za ne, v ohľade, s akým dáme 
partnerovi vedieť, že budeme preč, alebo sa zdržíme a na ako dlho, a v starostlivosti, 
s ktorou dávame pozor na materiálne veci. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach 

Nech sa nám podarí dávať našim rozhovorom optimistický tón, nech sa vyvarujeme 
pesimizmu spôsobeného udalosťami či ľuďmi. Nech nerobíme drámu z finančných či 
iných útrap, ale nech sa namiesto toho budeme spolu modlíť a vynakladť potrebné 
úsilie na ich zdolanie a tým nech viera v Božiu lásku a cnosť nádeje môžu byť tým 
pokojným prostredím pre náš celý rodinný život. 

 
Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi 

                                            
13 Ísť s Kristom, 22 
14 Ísť s Kristom, 23 
15 Rozhovory s Mons. Escrivá, 97 
16 Brázda, 57 
17 Brázda, 63 



DEŇ 6:  

S BOŽOU POMOCOU PREKONAŤ KRÍZY A PROBLÉMY V MANŽELSTVE 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
„Každý kto si myslí, že láska vyhasne keď prídu trápenia a problémy, ktoré so sebou 
život prináša, má slabú predstavu o manželstve, ktoré je sviatosťou, ideálom a 
povolaním. Je to práve vtedy, čo sa láska upevňuje. Búrky obáv a problémov nie sú 
schopné potopiť pravú lásku, pretože ľudia ktorí sa spolu štedro obetovávajú sa 
zblížia obetou, ktorú prinášajú.“18 

„Je treba sa naučiť mlčať, počkať a hovoriť veci pozitívnym, optimistickým tónom. 
Keď manžel vybuchne hnevom, vtedy prichádza čas pre ženu byť výnimočne 
trpezlivou pokým sa neutíši, a naopak. Ak je medzi nimi pravá láska a ozajstná túžba 
prehĺbiť ju, veľmi zriedka nastane situácia, že obaja stratia kontrolu.“19 

„Nikdy nemáme celú pravdu. V skutočnosti sa dá povedať, že v takýchto častokrát 
diskutabilných okolnostiach platí, že si môžeme byť tým viac istí, že máme úplnú 
pravdu, čím viac pochybujeme o tom, že ju máme. Nasledovanie tejto logiky uľahčuje 
neskoršiu nápravu a ak je nevyhnuté prosbu o odpustenie, ktoré je najlepším 
záverom hádky. Takýmto spôsobom sa znovu získa mier a láska.“20 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech sme schopní sa z celého srdca vyvarovať negatívnej kritiky a urážlivých slov 
týkajúcich sa príbuzných (svokrovcov, bratrancov, etc) a vo všeobecnosti, nech sa 
vyvarujeme všetkých postojov, opomenutí a slov, ktoré môžu uraziť sebaúctu 
druhých a tým zanechať otvorené rany, ktoré je ťažko ošetriť. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach   (V prípade, že už nastalo odlúčenie.) 
Nech partner ktorý okúsil nespravodlivosť (podvádzanie, neodpustenie, alebo 
nepochopenie), uvidí jasne, že sa potrebuje priblížiť k Bohu viac ako kedy predtým, 
že sa potrebuje posilniť Božou milosťou a duchovným vedením dobrého spovedníka. 
Nech pochopí, že Boh od neho (nej) žiada dve veci: 

po prvé sa modliť a tým prekonať odpor voči druhovi ktorý zapríčinil odlúčenie, a 
nikdy nestrácať nadej v zázrak zmierenie. 

po druhé, odmietnuť zatrpukntie, ale naopak venovať sa s obnoveným zapálom 
deťom, apoštolátu a charitatívnej činnosti.  

A nech si partner, ktorý spôsobil odlúčenie uvedomí, že Boh ho žiada o pokoru 
vyznať svoje viny, prosbu o odpustenie a najlepšiu možnú nápravu zranenia, ktoré 
bolo zapríčinené. 
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DEŇ 7 

SPOLUPRACOVAŤ S BOHOM 

 
Svätý Josemaría hovorí: 
„Pán posväcuje a požehnáva lásku muža k žene a lásku ženy k mužovi: ustanovil 
nielen spojenie ich duší ale aj ich tiel. Boh si chcel poslúžiť ľudskou láskou, aby prišli 
na svet nové ľudské stvorenia a zväčšilo sa tak telo jeho Cirkvi.“21 

„Podieľate sa na Božskej stvoriteľskej moci. Preto je ľudská láska ušlachtilá a dobrá, 
je svätá: radosťou srdca a Pán – vo svojej milujúcej prozreteľnosti – chce, aby sme 
sa jej niektorí dobrovoľne zriekli. Každé dieťa, ktoré vám Boh dáva je veľké Božie 
požehnanie. Nebojte sa bohatstva z detí!“22 

„Počet detí sám o sebe nerozhoduje či je rodina viac alebo menej kresťanská. Na 
čom naozaj záleží, je plnosť a čestnosť, s ktorými sa žije manželský život. Pravá 
vzájomná láska presahuje jednotu manželov a obohacuje ich jej prirodzeným ovocím 
- deťmi. Egoizmus, naopak, skôr či neskôr zredukuje lásku na obyčajné uspokojenie 
pudov a zničí puto, ktoré spája rodičov a deti… Vidím jasne, že útoky na 
mnohopočetné rodiny pramenia z neprítomnosti viery. Sú výsledkom spoločenskej 
atmosféry, ktorá nie je schopná pochopiť veľkodušnosť.“23 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech sa učíme ďakovať Bohu každý deň za úžasný dar našich detí – On nám ich 
daroval – a nech vidíme v nich, v ich vzdelaní, v ich kresťanskej formácii, v ich 
pravom duchovnom a materiálnom dobre, veľmi dôležitú časť poslania, ktorým nás 
Boh poveril ako súčasť jeho volania k žitiu povolania manželstva a rodiny. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach    (Pre tých, ktorí nemajú deti.) 

Nech sme presvedčení, že ak nám Boh nedal možnosť mať deti, nebolo to preto aby 
v nás zmizol svätý ideál otcovstva a materstva. My môžeme tento ideál naplniť 
neustálym hľadaním Božej vôle, venovaním sa ostatným členom našej rodiny, alebo 
inštitúciám, ktoré pomáhajú opusteným deťom, alebo aktivnou prácou na formácii 
kresťanskej mládeže a ak je to vhodné, uvažením aj možnosti adopcie jedného alebo 
viac detí, po absolvovaní poradenstva a s obozretnosťou. 
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DEŇ 8: 

VYCHOVÁVAŤ DETI 

 
Svätý Josemaría hovorí: 
„Rodičia sú hlavnými vychovávateľmi svojich detí tak vo veciach ľudských, ako aj 
v nadprirodzených… Potrebujú mať porozumenie, rozvážnosť, vedieť vychovávať a 
predovšetkým vedieť milovať; a usilovať sa dávať dobrý príklad. Vo výchove nie je 
správne, ak sa veci presadzujú autoritatívnym spôsobom a násilím. Ideílom pre 
rodičov je skôr dosiahnuť, aby sa stali pritaeľmi svojich detí; priateľmi, ktorým sa deti 
yveria so svojimi starosťami, s ktorými sa poradia o svojich problémoch a od ktorých 
budú očakávať účinnú a láskavú pomoc.“24 

„Nech vaše deti vidia, že sa snažíte žiťv súlade so svojou vierou, že Boha nemáte 
len na perách, ale že je aj vo vašich skutkoch, že sa snažíte byť úprimní a verní; že 
sa milujete a že skutočne milujete aj ich.“25 

„Je nevyhnutné, aby si rodičia nachádzali čas pre svoje deti a zhovárali sa s nimi. 
Deti sú najdôležitejšie – dôležitejšie než rokovania, práca či odpočinok. 
V rozhovoroch s nimi je vhodné pozorne počúvať a snažiť sa ich pochopiť, vedieť 
rozpoznať časť pravdy alebo celú pravdu, ktorá sa môže nachádzať v niektorých 
z ich rebélií.“26 

 

Úmysel A: Rodinný život 
Nech sa naučíme naplno sa venovať poslaniu výchovy našich detí, ktoré nám Boh 
zveril. Nech si uvedomíme fakt, že pre ne nemôže nič nahradiť náš každodenný 
príklad a naša zotrvačná snaha vykresať ich charaktery k dobrým charakterom 
kresťanských mužov a žien. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach  
Nech nám Boh Náš Pán pomôže sa vyvarovať iritujúceho autoritárstva voči deťom, 
prejavujúcim sa výbuchmi hnevu, krutými trestami a stratami sebakontroly. Toto sú 
jasné znaky, že my ako rodičia neobetúvame strávený čas a trpezlivosť pri počúvaní 
našich detí. Nech si uvedomíme našu potrebu porozumieť im, viesť s nimi dialóg a 
nachádzať praktické spôsoby ako ich učiť k základným čnostiam ako je lojalita, 
úprimnosť, štedrosť, poriadok, disciplína a solidarita s tými, čo to potrebujú. 
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DEŇ 9: 

BOH V DOMOVE 
 
Svätý Josemaría hovorí: 
„Manželské páry majú milosť svojho stavu – milosť, ktorú dostali v sviatosti 
manželstva – skrze ktorú žijú ľudské a kresťanské cnosti vo svojom partnerskom 
živote: pochopenie, dobrý humor, trpezlivosť, odpustenie, jemnosť a uvážlivost vo 
vzájomnom styku. Dôležité je sa nevzdávať a nepoddavať sa vzplanutiam hnevu, 
pýche a osobným slabostiam ci náruživostiam … na to im nikdy nebude chýbať 
Božia milosť.“27 

„Zbožnosť, ktorú vy matky dávate do sŕdc detí sa v nich nikdy nestratí.“28 

„Kresťanským manželom sa ayda ani nemôže ponúknuť lepší vzor, než je vzor 
rodiny z čias apoštolov… Rodiny, ktoré žili z Krista a ktoré umožnili iným spoznať 
Krista. Malé kresťanské spoločenstvá, ktoré slúžili ako centrá šírenia evanjeliového 
posolstva. Domovy podobné iným v tých časoch, ale oživené novým duchom, ktorý 
sa rozšíril na všetkých, čo ich spoznali. Takí boli prví kresťania, a takými máme byť 
aj my, kresťania dneška: rozsievačmi pokoja a radosti; toho pokoja a tej radosti, ktoré 
nám priniesol Ježiš.“29 

 

Úmysel A: Rodinný život  
Nech deti vidia, že účasť ich rodičov na omši, časté prijímanie sviatostí, Ruženec, 
ranné a večerné modlitby a modlitby pri jedle, su praktizované radostne a s 
vytrvalosťou, a nie su nimi vnímané ako povinnosť vykonaná mechanicky. 

 

Úmysel B: Rodinný život v ťažkostiach  
S Božou pomocou, nech sa neúnavne modlíme jeden za druhého a za naše deti, 
najmä keď sa potýkajú s vážnymi morálnymi či duchovnými ťažkosťami alebo majú 
nebezpečné návyky či spoločníkov. Nech vždy veríme s pravou vierou, že láska, 
dobrý príklad a trpezlivosť spolu s neustávajúcou modlitbou skrze nanebovzatie 
Našej Blahoslavenej Pani, zaseje dobré semienko v srdciah našich detí, ktoré sa 
nikdy nestratí, ale naopak po mnohých rokoch ku koncu prinesie ovocie. 
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Tí, ktorí získajú vyslyšania na orodovanie sv. Josemaría Escrivu, nech to oznámia na 
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