
 
 

 
 

Novomanželia a 
svokrovci pod jednou 

strechou 
 

Keďže vlastné bývanie stojí závratné 

sumy peňazí, mnoho mladých 

manželov býva po svadbe (aspoň 

dočasne) s rodičmi. Napriek mnohým 

výhodám (nižšie finančné náklady, 

vzájomná pomoc v chorobe či v 

starostlivosti o deti, väčšia vzájomná spätosť a blízkosť) má viacgeneračné 

spolužitie aj svoje úskalia. Prečo vznikajú konflikty a ako im predchádzať? 

Pomôže nám, keď si uvedomíme, ako sa svadbou menia vzťahy medzi 

mladomanželmi a ich rodičmi. 

 „Preto muž opustí otca i matku…“ Najdôležitejšou úlohou v prvej fáze 

manželstva je postaviť partnera na prvé miesto vo svojom živote. Manželia už 

nemajú byť poslušnými deťmi svojich rodičov, ale majú byť jedno telo 

s manželským partnerom. Z dvoch životov a životných štýlov musia urobiť 

jeden, zladiť sa a zjednotiť, aby vytvorili čo najvhodnejšiu pôdu pre výchovu 

detí, ktoré čoskoro privedú na svet. Majú sa ustáliť vo svojich rolách, vyjasniť 

si spôsob a pravidlá spoločného života. To sa dá oveľa ťažšie, keď ostávajú 

v rodičovskom dome. Ťažko sa „opúšťa“ rodičov, keď nikam neodchádzam… 

Ťažko sa hľadajú nové vlastné pravidlá, keď žijeme v domácnosti, ktorá už 

podľa nejakých pravidiel funguje… 

Prišelec V ťažkom postavení je hlavne ten, ktorý prichádza do domu 

svokrovcov. Ak to je manžel, je preňho veľmi ťažké stať sa hlavou novej 

rodiny v dome, kde je hosťom, kde mu nič nepatrí a kde nepozná beh 

domácnosti a zaužívané zvyklosti. Ak naopak prichádza k svokrovcom 

nevesta, zvykne to zas škrípať medzi ňou a svokrou. Nemôže si zariadiť 

domácnosť či kuchyňu po svojom a ťažko sa jej stará o manžela, keď je tu 

mamička, ktorá sa vďaka skúsenostiam vie o svojho syna postarať najlepšie. 
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Pravidlá: Je dobré, ak sa hneď 

na začiatku dohodnú pravidlá, za 

ktorých budeme spolu fungovať. 

Tie by sa mali týkať hlavne 

týchto oblastí: Súkromie: Každý 

pár by mal mať aspoň nejaký 

malý priestor (najlepšie 

uzamykateľný), ktorý je len 

„náš“, kam tí druhí nemajú 

prístup. Financie: Je dobré, ak 

aspoň nejakou čiastkou mladí na 

bývanie prispievajú. Ak sa nechajú „vydržiavať“, ostávajú v pozícii detí 

a rodičia potom môžu mať pocit, že na oplátku môžu spolurozhodovať o ich 

živote. Strava: Je dobré, ak sa o svoju stravu (nákupy aj varenie) starajú mladí 

sami, alebo ak sa vo varení aj nakupovaní striedajú s rodičmi. Domáce 

práce: Aj spravodlivé rozdelenie domácich prác prispieva k tomu, že sa mladí 

presunú z pozície dieťaťa do pozície samostatne fungujúcej rodiny. 

     Samozrejme, jednotlivé pravidlá môžu v každej rodine vyzerať celkom 

inak. Dôležité ale je, aby sa jasne stanovili, najlepšie hneď na začiatku a aby 

pri ich tvorbe mohol každý otvorene povedať svoj názor. A tiež, aby sa 

prípadné nedorozumenia riešili hneď. Domýšľanie si a urazené mlčanie vedú 

k zbytočným konfliktom, ktoré nám môžu vzťahy pokaziť aj natrvalo. 

Otvorená komunikácia býva náročná, ale pomáha vzťahy budovať a utužovať. 
-Katarína Gromošová, za stolom- 
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Poslednú februárovú sobotu 25.februára 2023 si vo Vranove nad Topľou 

zmerali sily netradiční hokejisti. Charitatívny hokejový turnaj kňazov 

a rehoľníkov pod záštitou košického arcibiskupa metropolitu a predsedu 

Konferencie biskupov Slovenska aj tento 

rok prilákal do arény priaznivcov 

ľadového športu.  

Turnaj otvoril predseda Konferencie 

biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober 

svojim príhovorom a modlitbou. Diváci 

mohli sledovať finálové zápasy z STD 

Arény vo Vranove nad Topľou v priamom 

prenose prostredníctvom TV Lux. 
 



Dianie zo štúdia komentovali aj vranovský primátor Ján Ragan a majiteľ 

miestnej hokejovej arény Jiří Zeman. Medzi špeciálnych hostí na štadióne 

patrili aj europoslankyňa Miriam Lexmann a predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja Milan Majerský. V programe obohatili aj hokejový 

majster z Göteborgu Jerguš Bača či hokejista HC Košice Marek Bartánus. 

Rekord v počte víťazstiev drží tím Košickej arcidiecézy, ktorý si v tomto 

– v poradí už siedmom – ročníku pripísal štvrté prvenstvo. Pohár pre 

víťazov si prevzal kapitán košického tímu a zároveň hlavný organizátor 

Radoslav Bačo. Z finálového derby vyšli neúspešne reprezentanti Spišskej 

diecézy, keď s Košicami 

prehrali 3:2. Bronzovú 

priečku obsadili zástupcovia 

Konferencie vyšších 

rehoľných predstavených na 

Slovensku a bez umiestnenia 

tento rok skončili 

Banskobystričania. 

     Charitný dom mládeže, 

ktorému bol venovaný aj 

výťažok z dobrovoľného vstupného vo výške 1707 €, reprezentovala 

v televízii Mária Tongelová.     Charitatívny turnaj kňazov a rehoľníkov sa 

konal na Slovensku už po siedmykrát a posledné tri boli v Ružomberku 

(2018), Detve (2019) a v Dubnici nad Váhom (2022). Turnaj zastrešuje 

vždy jedna zo súťažiacich diecéz. Od roku 2019 sa na ňom zúčastňuje aj 

tím Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, v drese 

ktorého hrajú rehoľníci a rehoľníčky. 
                                                                            sr. Františka Čačková, OSF 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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SSvvää ttéé   oommššee   

 

❖ Prosíme birmovancov, aby do nedele 12.3.2023 priniesli do sakristie 5 €             
za dopravu do Vysokej nad Uhom.  

 

❖ V čase farskej púte do Izraela od 4.11.2023 ma bude zastupovať pán farár            
z Nižného Hrabovca - Jozef Kuľha - v prípade pohrebov volajte na číslo:         
0907 107 225 

 

❖ V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu             
11. marca 2023, uvedie RTVS o 20:10 hod. na programe Dvojka v premiére        
30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež - Papa rosso. 
Nový dokument nám ponúkne najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho 
výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz 
Slovensku, Európe i svetu.   
 

❖ V piatok 9. marca 2023 si pripomíname druhé výročie odchodu bývalého 
duchovného otca Františka Stahovca do večnosti. Odpočinutie večné daj mu, 
Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. 

 

 

6.3. Pondelok    

7.3. Utorok    

8.3. Streda   
 

9.3. Štvrtok    

10.3. Piatok    

11.3. Sobota    

 

12.3. 

 

3. pôstna 

nedeľa 

Rakovec 
 

Nižný Hrušov 

8:30 

 

10:00 

 

ZBP František “70” 

 

ZBP Tomáš, Viera 
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