
Sobáš – Vlachovo – Zdenka a Ondrej Hajdúkovci – 18.2.2019 

Milý Ondrej, milá Zdenka! 

Hovorí sa, že do tej istej rieky nevstúpiš dvakrát. Určite nie, pretože rieka sa 

každou kvapkou mení. Vy vstupujete do podobnej, ale dúfam, nie tej istej rieky  

manželstva. Zmenili ste sa a idete do toho druhý krát. Nie na skúšku, ale 

naozaj, uvedomelo a premyslene. Nech vás teda na tejto staronovej ceste 

sprevádza Ten, ktorý manželstvo vymyslel a dal nám v ňom veľký dar. 

Prihovorím sa vám na základe slov 

 

1 Tesalonickým 4:1 „Napokon však prosíme vás a napomíname v Pánovi 

Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, ako máte žiť  a páčiť sa 

Bohu“. 

 

Komu sa chceme páčiť? To je otázka, na ktorú celý život existujú iné 

odpovede: rodičom, učiteľom, priateľom, spoločnosti a neskôr partnerom, 

manželom.... Snaha niekomu sa zapáčiť však v sebe nesie riziko: že na úkor 

pravdy a skutočnosti budeme sústredení na pretvárku, hranie určitých rolí 

či klamstvo. Veď človek dokáže naozaj podať herecké výkony hodné oskarov, 

ak sa chce inému zapáčiť. Lenže potom je problém rozoznať, čo je naozaj a čo 

je iba hra. Druhé riziko je, pre získanie iného, preto, aby sme sa druhému 

zapáčili, sa vieme vzdať aj zásad, pravidiel, dobrých vlastností, svojej 

podstaty. V takej chvíli sa správame, akoby ten, komu sa chceme páčiť, bol 

pánom nášho života  a na ničom inom nezáleží.  

 
Ondrej a Zdenka, ja vás však  povzbudzujem, aby ste sa v prvom rade 

chceli páčiť Bohu. To nás totiž učí správnemu životu aj ako manželov, 

rodičov, deti, priateľov. Ak sa chceme páčiť Bohu, znamená to, že Jeho 

nasledujeme a konáme to, čo od nás žiada. Zároveň tým nehráme nijakú rolu 

v akejsi podivnej Božej hre, ani nestrácame samých seba, ale práve naopak: 

stávame sa pravdivejšími  ako sa len dá. Ten, kto sa chce páčiť Pánovi, hľadá 

to, čo Jeho teší, čo On vyžaduje a čím by Mu mohol oplatiť lásku. Ak sa toto 

obaja naučíte  a obaja rovnako sa budete páčiť Pánovi Ježišovi, aj váš 

manželský život bude oveľa lepší a krajší. Nie kvôli deťom, rodine, peniazom, 

zážitkom, ale kvôli tej samotnej podstate vášho vzťahu.  

 

Schopnosť páčiť sa niekomu a najmä Pánu Bohu zároveň nie je prirodzená. 

Áno, kým sme zaľúbení, na všetko pozeráme ružovými okuliarmi, ale potom 

táto zaslepenosť prejde a nám sa ten druhý začne páčiť menej. Preto si to 

„páčenie sa inému“ vyžaduje určitú dávku sebazapierania a služby, obetovania 

sa a lásky. Preto apoštol Pavol napomína a prosí, teda motivuje a upozorňuje 

manželov, aby  sa snažili byť lepšími a kvalitnejšími ľuďmi, aby boli aktívnejší 



v správnom spôsobe života. Pretože bez snahy to nepôjde, bez pracovania na 

vlastnej osobnosti, stagnujeme a bez dávania a dosahovania cieľov, 

prestupujeme na jednom mieste. Nič z toho však neprospieva vzájomnému 

vzťahu.  

 
Zdenka a Ondrej, povzbudzujem a prosím vás, aby ste sa snažili deň čo 

deň zlepšovať, rásť, aby ste sa posilňovali v tom dobrom, a to zlé, s Božou 

pomocou odstraňovali. Zároveň proste Pána Ježiša o pomoc vo vašom 

osobnom raste, ale aj v raste a skvalitňovaní vášho manželstva, vašej rodiny. 

Pretože ak sa vy dvaja budete stávať lepšími, dáte správnu motiváciu aj 

Patrikovi aj Tobiaskovi a z vašej vzájomnej lásky a krásy, ktorá vyviera 

z vnútra toho, kto bojuje a zápasí, budú mať požehnanie aj oni dvaja. Aby ste 

dosiahli tento cieľ, musíte sa naučiť obetovať a slúžiť si navzájom. A potom 

sa budete páčiť  aj sebe, aj vašim synom.  

 

Milý Ondrej, milá Zdenka, z celého srdca vám prajem a prosím vás: pracujte na 

sebe, na vašom manželstve, tak, aby ste sa páčili v prvom rade Pánu Bohu 

a potom aj ľuďom. Amen.  

 

Modlitba: Pane Ježiši, Ty si Láska a lásku daruješ každému, kto o ňu prosí. 

Preto vyprosujeme lásku – obetavú, aktívnu, láskavú, plnú úcty a rešpektu, 

nádeje a viery – pre Ondreja a Zdenku. Prosíme: posilni ich v dobrom, pomôž 

im rásť a žiť tak, aby sa v prvom rade páčili Tebe a potom aj svojim synom, 

rodine aj iným ľuďom. Buď v tejto rodine so svojim požehnaním, aby im 

nechýbala láska, radosť, zdravie a spokojnosť. Do Tvojej milosti vkladáme 

týchto manželov, ich rodinu aj nás všetkých a modlíme sa k Tebe: Otče náš....   

 

 


