Blahoslavený Ján Pavol II. rodinám
Karol Wojtyła a Emília Kaczorowska – rodičia malého Karola Wojtyłu. Zosobášili sa v roku
1905.
**
Karolov brat Edmund s rodičmi. Vyštudoval medicínu. Na svoje povolanie doplatil životom.
Od pacientov chorých na šarlach sa nakazil a zomrel v roku 1932 ako 26‐ročný.
*
Niekoľko rokov po narodení syna Edmunda prišla na svet dcérka, ale tá žila len niekoľko
týždňov.
**
Milan Rúfus ‐ Modlitba za rodičov:
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.

**
Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
**
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh
pre ocka jednu,
druhú mame.
**
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Malý Karol s matkou Emíliou. Ako 45 ročná zomrela v roku 1929 ešte pred Karolovým
prvým svätým prijímaním. Karol si príliš nepamätal jej vplyv na svoju výchovu, ale bol
určite veľmi veľký.
*
Muž, ktorý sa príliš nepamätal na svoju matku, ctil a vážil si všetky matky sveta.
**
Otec malého Karola bol mužom hlbokej viery. Neraz sa stalo, keď sa Karol v noci zobudil,
našiel ho kľačať na kolenách a vrúcne sa modliť.
*
Kapitán Wojtyła plynulo hovoril po nemecky, preto aj Lolka doma učil tento jazyk. Spolu
čítali Bibliu a modlili sa Ruženec.
**
Modlitba za otcove ruky:
Otcove ruky na večernom stole.

Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč‐
kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom.
**
A moja dlaň sa v jeho dlani stratí,
akoby jej tam ani nebolo.
A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.
**
Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
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A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.
Milan Rúfus
**
Prečo predmanželská čistota ? ‐ dievčatá
Sexualita je príliš dôležitá a krásna, aby z nej bola hračka.
Rozhodla som sa počkať, lebo najkrajším darom pre manžela je panenské srdce i telo.
**
Zachovávam čistotu, lebo ako sedemnásťročná nechcem byť slobodnou matkou.
Zachovanie čistoty do sobáša je najlepší filter na nezodpovedných mužov. Ak miluje,
počká. Ak nechce čakať, nemiluje.
**
Pred citovými zraneniami chráni čistota, nie prezervatív.
Ak sama nebudem mať úctu k sebe, nebudú ju mať ani iní.
**
Zachovávam čistotu z normálnej úcty k sebe samej. Nečistota ponižuje. Niektorí žijú ako
zvieratá. To nie je pre mňa.
Mám len šestnásť rokov. Chcem sa radovať zo života. Prečo si vyrábať problémy, ktoré ma
prerastajú?
**
Raz stratené panenstvo sa nedá získať späť. Treba si ho zachovať pre muža, s ktorým
budem celý život.

**
„Najväčší dar, oveľa väčší ako peniaze či poklad, aký si môžete navzájom darovať v deň
sobáša, je čisté srdce a panenské telo.“
Matka Tereza
**
Prečo predmanželská čistota ? ‐ chlapci
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Bojujem o čistotu, lebo: „Len čisté srdce môže plne uskutočniť veľké dielo lásky, ktorým je
manželstvo.“ Tieto slová povedal Ján Pavol II.. Viem ich naspamäť. Záleží mi na vydarenom
manželstve a rodine. Nesklamem sa. Viem, komu som uveril.
**
Neznášam správanie sa podľa módy. Zdravé ryby plávajú proti prúdu. S prúdom len
zdochnuté
*
Chvíľkové pôžitky nie sú pre mňa najdôležitejšie. Aspoň sa nesnažím z každého dňa
vyžmýkať maximum pôžitkov.
**
Svoj život chcem budovať na pevnom základe prikázaní a sviatostí, nie na piesku hriechu.
*
Pán Boh hovorí: „Po svadbe,“ diabol hovorí: „Pred svadbou.“ Nuž práve preto po svadbe.
**
Chvíľkové pôžitky nie sú pre mňa najdôležitejšie. Aspoň sa nesnažím z každého dňa
vyžmýkať maximum pôžitkov.
*
Zachovávam čistotu, lebo viem, že teraz by som dievča len využil. Ešte nie som zrelý na
zodpovednú lásku.
**
Zaoberať sa obzeraním nahých žien na internete alebo „dobýjaním“ ľahkých dievčat na
diskotéke dokáže každý hlupák. Veľkú vášeň pre opačné pohlavie má dokonca aj pes...

**
Miluj vlastnú ženu!
Pi vodu z vlastnej studnice,
tečúcu vodu z vlastnej studienky!
Aby sa nevylievali von tvoje pramene
a na námestia stružky vôd.
Nech patria iba tebe samému
A okrem teba nikomu!
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Nech je požehnaný tvoj prameň
a teš sa žene svojej mladosti.
*
Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná;
jej ňadrá nech ťa opájajú v pravý čas,
kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!
Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj,
A prečo by si cudzinku objímal ?!
Lebo pred pánom sú cesty človeka,
on zvažuje všetky jeho kroky.
Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach
a zapletie sa v putách svojich pokleskov.
Taký zomrie z nedostatku náuky
a zblúdi v množstve svojej hlúposti.
Kniha prísloví 5, 15‐23

**
Manželstvo je Boží dar
Manželstvo nie je zanikajúca inštitúcia.
Mohol Boh urobiť chybu, keď stvoril muža a ženu ?
Keď im povedal, aby zanechali svojich rodičov a spojili sa tak úplne, že sa stanú jedným
telom, videl vôbec toto telo rozdelené ?
Povolil rozvod ?
Nikdy! Ani na chvíľu!
**
Podoby šťastia (obrázky)
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**
Ilúzie šťastia
Cesta ku šťastiu nie je ľahká. Tí, čo nechcú – ale aj nevedia – hľadať pravé šťastie,
uspokojujú sa s jeho napodobeninou.
Nahovárajú si, že šťastím je niečo iné ako...ŠŤASTIE.
**
Šťastných ľudí nachádzame v každej spoločenskej skupine:
Medzi mladými aj starými,
Medzi zdravými aj chorými,
Medzi chudobnými aj bohatými.
Môžu sa od seba odlišovať takmer vo všetkom, ale jedno majú spoločné: MILUJÚ
**
Tí, čo sú nešťastní, tiež majú jednu spoločnú vlastnosť : nechcú alebo nedokážu
MILOVAŤ!!!
Napriek sklamaniam zo svojho životného štýlu stále sú EGOISTAMI, stále ubližujú sebe aj
iným ľuďom, stále sa nechcú rozhodnúť, že BUDÚ MILOVAŤ!!!

**
Títo ľudia môžu byť mladí, krásni, známi a bohatí, ale to im nikdy nebude stačiť na
dosiahnutie šťastia – z jednoduchého dôvodu, že mladosť, bohatstvo či sláva nie sú zdrojmi
šťastia.
**
Peniaze ani NEZABEZPEČUJÚ ŠŤASTIE, ani NIE SÚ PREKÁŽKOU šťastia pre toho, kto
MILUJE!!!
**
Cestou k nešťastiu, ktoré je najväčším pokušením je mýlenie si
RADOSTI S ROZKOŠOU!!!
**
Kadiaľ vedie cesta ku ŠŤASTIU ??? (obrázky)
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**
ŠŤASTIE
Nerodí sa ani mimo, ani v človekovi.
Je plodom lásky, ktorá sa objavuje a uskutočňuje cez stretnutia – také, v ktorých je
prítomný Boh.
**
Preto nik nemôže dosiahnuť šťastie osamotený.
Zároveň nik nemôže byť obšťastnený inými ľuďmi bez vlastného úsilia.
**
Šťastie je plodom šťastných stretnutí – takých, v ktorých zakusujeme lásku.
**
ĽUDSKÉ NEŠŤASTIE
Najlepšie sa zarába na ľudskom nešťastí.
Nešťastný človek si kúpi doslova všetko: alkohol, drogy, cigarety, pornografiu,
prostitúciu...

**
A dokonca aj otravu, akou je antikoncepcia, nazve liekom, len aby zabudol, že sám sebe
strašne ubližuje.
**
Nakoľko Boží plán o manželstve a rodine sa netýka len muža a ženy v ich konkrétnom
každodennom živote, ale aj v určitých spoločenských a kultúrnych pomeroch, Cirkev – ak
má dobre splniť svoju službu – musí sa veľmi usilovať poznať situácie, v ktorých sa dnes
realizuje manželstvo a rodina.
Ján Pavol II, Familiaris consortio
**
Postavenie, v akom sa dnes rodina nachádza, má kladné i záporné stránky.
Prvé sú znamením pôsobenia Kristovej spásy vo svete, druhé sú dôkazom, že človek
odmieta Božiu lásku.
Ján Pavol II, Familiaris consortio
**
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Koreňom záporných javov je nezriedka skazené chápanie a uplatňovanie slobody, ktorá sa
berie nie ako schopnosť uskutočňovať pravdu Božieho plánu o manželstve a rodine, ale
ako nezávislá sila osobne sa uplatňovať často aj na úkor iných, len pre vlastný, sebecký
blahobyt.
Ján Pavol II, Familiaris consortio
**
Len výchova k láske, zakorenej vo viere, môže viesť k nadobudnutiu schopnosti
vysvetľovať znamenia čias, ktoré sú historickým výrazom tejto dvojakej lásky.
Ján Pavol II, Familiaris consortio
**
ŠŤASTIE MANŽELOV
Šťastie nezávisí od miesta alebo času, ale od LÁSKY!!!
*
Príkladom neobyčajne silných vzťahov medzi ľuďmi je manželská alebo rodičovská láska.
**
Samotná telesná blízkosť však nezaručuje šťastie automaticky.
Blízke vzťahy totiž najviac overujú kvalitu lásky, ktorá nás spája.
**
Keď sa človek spája s niekým, kto NEMILUJE, život sa pre neho môže stať PEKLOM NA ZEMI.
**
Nie je náhoda, že najčastejšie si peklo na zemi spôsobujú PRÍBUZNÍ alebo MANŽELIA.
**
Muž a žena si pri prijímaní sviatosti manželstva sľubujú, že sa celý život budú milovať a ctiť sa
navzájom.
A že budú milovať aj ctiť svoje deti, a nie, že im len nebudú ubližovať či týrať ich.
**
Nešťastie v rodine sa nezačína až vtedy, keď ktosi bije, či ponižuje svojich blízkych.
Násilie sa začína už vtedy, keď niekto prestane milovať, keď ráno ľahostajne obchádza
najbližších, keď im neposkytne čo najčastejšie nové prejavy pozornosti, starostlivosti,
nežnosti.
**
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Nič tak nepoteší, ako dobré vzťahy s najbližšími.
Nič neraní tak bolestne ako konflikty s rodičom, s manželom / manželkou či s vlastným
dieťaťom.
**
Bezohľadní alebo nešťastní ľudia s tvrdošijnosťou maniaka nám budú stále ponúkať značne
menšiu „ lásku – to jest LÁSKU NEVERNÚ, NEPLODNÚ A NEZODPOVEDNÚ "
**
Boh manželom ponúka vernú a nerozlučnú LÁSKU, ktorá prináša prekvapujúcu radosť.
**
Nie každý zväzok medzi ženou a mužom je cestou k šťastiu.
Cestou k radosti je jedine taký zväzok, aký odporúča sám Boh – SVIATOSŤ MANŽELSTVA
POSTAVENÁ NA LÁSKE s najvyššou pečaťou kvality.
BOH NÁM NIKDY NEODPORÚČA NIEČO MENŠIE!!!
**
V súčasnosti sa veľa hovorí o kríze manželstva.
Avšak krízu neprežíva manželstvo, pretože nik z nás nevymyslí nádhernejšie puto ako
manželskú a rodičovskú lásku vo verzii, v akej ju odporúča BOH.
**
Krízu prežívajú len jednotliví ľudia, ktorí sa rozhodujú pre uzavretie manželstva napriek
tomu, že ešte nedorástli K VERNEJ A OBETAVEJ LÁSKE!!!
**
Ak manželský zväzok uzatvárajú zrelí a šťastní, tak spolu sa stávajú ešte ŠŤASTNEJŠÍMI.
**
Ak manželstvo uzatvárajú ľudia nezrelí a nešťastní, ich zväzok sa stane zdrojom ešte
väčšieho UTRPENIA.
**
Šťastie manželstiev a rodín dramaticky ohrozuje všade sa šíriaca kultúra smrti, lebo šťastné
manželstvá a pevné rodiny sú jej pravým popretím.
**
Veľkým ohrozením je zamieňanie si lásky s niečím, čo láskou nie je – konkrétne s
pohlavným životom odtrhnutým od lásky, so zamilovaním a pocitom, s toleranciou a
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akceptáciou
**
Sociologický výskum v USA
Výskum americkej sociologičky Mercedes Azur Wilsonovej potvrdil, že v USA je percento
rozpadu manželstiev nasledovné:

**
1. Ak bolo uzavreté len civilné manželstvo, rozchádza sa jeden pár z dvoch = 50%
2. Po cirkevnom sobáši, bez náboženských praktík sa rozchádza jeden pár z troch =
33%
**
3. Po cirkevnom sobáši a so spoločnou účasťou na svätej omši každú nedeľu sa
rozchádza jeden pár z päťdesiatich = 2 %

**
4. Po cirkevnom sobáši a so spoločnou účasťou na svätej omši každú nedeľu a s
každodennou spoločnou modlitbou manželov sa rozpadá jeden pár z 1429, čiže
sotva 0,07%, čiže 0,7 promile !!!
**
NEROZLUČITEĽNOSŤ MANŽELSTVA
Manželstvo „je“ nerozlučiteľné.
**
Manželia tvoria jedno telo!
**
Nemôžeme podliehať pro‐rozvodovej mentalite.
**
ROZVOD ?

UVAŽUJ!!!

(pieseň Darinka Rolincová – Mama prečo?)

RAZ SA ŤA DIEŤA MÔŽE SPÝTAŤ: "MAMA,

PREČO?..."
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?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
**
Modlitba za rodiny, ktorým hrozí rozpad:
(obrázky)

**
„Milovaný Otče, keď si povolal k existencii manželstvo, chcel si nám dať najlepší spôsob
napĺňania príkazu lásky. Tvoj syn Ježiš Kristus začal hlásanie radostnej zvesti o vykúpení
podporou manželom a ich priateľom na svadbe v Káne.
*
Bola tam aj Mária. Práve ona si ako prvá všimla, že tento mladý pár je vážne ohrozený.
**
Prosím ťa, dobrý Otče, prosím Ježiša a Pannu Máriu, zachráňte všetky manželstvá
ohrozené rozpadom bez ohľadu na príčiny. Prosím, aby sa manželstvo, za ktoré sa modlím,
bolo obdarené zázrakom premeny zla na dobro, vlažnosti na horlivosť, hrubosti na
jemnosť, ostrých slov na chápavé, oddelenia na zblíženie, smútku na radosť, ľahostajnosť
na túžbu.
*
Aby sa tak zjavila tvoja sláva a aby mohli nanovo v teba uveriť oni aj ich deti. Amen.“
**
„Nemáme čas zostávať nerozhodní, stáť na okraji, zostávať nečinní. Udrela hodina
odvážnych ľudí, ľudí nádeje, tých, ktorí chcú žiť plnosť evanjelia“
Ján Pavol II.
**
Viacdetné rodiny
V niektorých rodinách sa hovorí, že rodina má mať iba jedno dieťa, lebo mu treba pripraviť
vyhovujúce životné podmienky.
Čo myslíte, je to práve to NAJLEPŠIE RIEŠENIE ?
**
Dať človekovi život je veľmi veľká vec. Je neopakovateľný, večný, veľmi vzácny. Má
11

nekonečne väčšiu hodnotu ako akákoľvek vec.
**
Prítomnosť súrodencov a – po druhé – rodičovská láska sú najdôležitejšími podmienkami
rozvoja dieťaťa. Netreba mať skončenú pedagogiku, aby to človek vedel. Ako vieme, láska
vyplýva zo srdca, nie z peňaženky.
**
Hovorí sa: „Veď dieťaťu treba zabezpečiť dôstojné životné podmienky.“ Majú pravdu...
*
Chudoba je veľmi relatívna vec. Čo si myslíš, kto je bohatší? Ten, čo má desať detí,
chudobný dom na dedine a cestuje autobusom, alebo ten, čo má desať víl, desať áut, no
ani jedno dieťa? Kto je bohatší...?
**
Aké sú to dôstojné podmienky života?“ Nuž po prvé, dieťa má dobré podmienky na rozvoj,
keď je vychovávané v kruhu bratov a sestier.
**
Vtedy sa učí stále a prirodzeným spôsobom deliť sa, spolupracovať, spolucítiť, ctiť si iných,
pomáhať, riešiť konflikty atď. Nemyslíš si, že obrať dieťa o prostredie bratov a sestier bez
vážneho dôvodu nie je dôstojné?
**
Čo z toho, že jedináčik má vlastnú izbu, v nej počítač, televízor, video a podobne (pozri –
žije vo svete predmetov a nie ľudí)? Čo z toho, že chodí do súkromnej školy, na letné
jazykové kurzy do Londýna a na lyžiarske kurzy do Álp...?
**
Niektorí si myslia, že práve to sú tie „dôstojné životné podmienky“. Sú to podmienky priam
ideálne na to, aby sa stal klasickým egoistom – vždy nespokojným, povýšeneckým
znudeným, jednoducho kalikou.
**
Rodičia preň samozrejme nemajú čas, lebo musia zarábať, aby mu vytvorili dôstojné
podmienky... Známy scenár. Na dôvažok treba vynaložiť ešte kopu peňazí na návštevy
u psychoterapeutov alebo v nejakom dobrom odvykacom sanatóriu.
**
Dať človekovi život je veľmi veľká vec. Je neopakovateľný, večný, veľmi vzácny, Má
nekonečne väčšiu hodnotu ako akákoľvek vec.
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**
DETI, KTORÉ NEDOSTALI ŠANCU NARODIŤ SA
Povolanie k materstvu je najkrajšie povolanie na svete.
„Pretože v každom prípade, keď muž ponižuje osobnú dôstojnosť ženy a jej povolanie,
koná proti vlastnej dôstojnosti a vlastnému povolaniu...“
Ján Pavol II.
**
Najlepší kšeft XX. storočia !?
Telá detí zabitých pri potrate predstavujú aj „mimoriadne cenný materiál“ na výrobu
kozmetiky. 31. Marca 1994 taliansky denník Corriere della Sera informoval, že Inštitút
Merieux v Lyone vo Francúzsku každodenne „spracuje“ 17 ton ľudského plodového
materiálu.
*
Ruka dieťaťa približne v 12. týždni
Dieťa v 5. mesiaci života
**
Najlepší kšeft XX. storočia !?
Mraziarenské autá naplnené plodmi pravidelne vyrážajú z východnej Európy. A to len
preto, aby zásobili kozmetický priemysel surovinou! V prepravných dokumentoch sa tento
materiál označuje ako „odpad z potratov“.
Dieťa v 8. mesiaci života
**
Je iróniou, že so zárodkami živočíchov sa takto zaobchádzať nesmie. Francúzsky denník
Quotidien de Paris nedávno uvádzal reklamu na hydratačný výrobok obsahujúci výťažky
z ľudského plodu.
Dieťa v 8. mesiaci života
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**
Erotický priemysel vďaka svojej gigantickej propagande má na svojom konte viac
nevinných obeti ako divoký kapitalizmus minulého storočia.
Dieťa v 5. mesiaci života
**
Tu hľa je príklad reklamy v Quotidien de Paris: „Ampulky C, ktoré obsahujú výťažok
z ľudských embryí, zabraňuje dehydratácii kože.“
Dieťa v 5. mesiaci života
**
Telá detí zabitých v lone matky sa zamrazujú a kamiónmi sa prevážajú (okrem iného
z východnej Európy) pre potreby kozmetického priemyslu, aby sa z nich vyrábali „vysoko
kvalitné“ krémy a iné kozmetické výrobky.
**
Je ironické, že embryá zvierat sú chránené najrôznejšími inštitúciami. Toto sú jasné znaky
civilizácie smrti, ničenia života v jeho zárodku!!!
**
Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet.
Ján Pavol II.
**
Bojujte za to, aby mal každý človek právo narodiť sa! Nedajte sa znechutiť neúspechmi,
odporom, na ktorý môžete na tejto ceste naraziť. Ide o človeka a v takejto situácii sa
nesmieme uzatvárať do pasívnej rezignácie.
Ján Pavol II.
**
V momente počatia Boh tvorí nesmrteľnú dušu človeka. A táto duša bude žiť celú večnosť.
Karol Wojtyła
**
Žena, ktorá sa dnes nazdáva, že si nemôže dovoliť mať deti, pretože si musí zarobiť na
dôchodok, sa dopúšťa osudovej chyby.
**
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O niekoľko desiatok rokov už totiž nebude mať kto zarábať na dôchodok pre ňu.
**
MASMÉDIÁ A PRAVDA
Štatistika: Pri položení otázky „ Čo je to interrupcia „ až 75 % opýtaných nedokázalo uviesť
nijakú definíciu interrupcie !!! To znamená, že po dvadsiatich rokoch diskusií tri štvrtiny
spoločnosti nevie, čo je to interrupcia.
**
Treba vedieť, že tieto deti – menšie či väčšie, vrátane 9‐mesačných – sú zabíjané bez
akéhokoľvek umŕtvenia.
**
Keď ideme k veterinárovi so psom alebo mačkou, pretože ich treba utratiť, dostanú látku
proti bolesti. Deti zabíjané v matkinom lone nedostanú ani toto!!!
**
VÝSKUM V USA
Svojho času Jána Pavla II napadli médiá za to, že vyslovil pravdu o tom, že prezervatívy
nechránia pred vírusom HIV a neriešia problém AIDS. Do diskusie sa zapojilo aj niekoľko
vedcov, ktorí vecne dokázali, že pápež mal pravdu.
**
Urobili prieskum u 10 000 žien počas 1 roka. Aké boli výsledky ? Až 71,7 % mladých,
slobodných a chudobných žien otehotnelo aj napriek používaniu prezervatívu!!!
**
Ďalej dokázali, že prezervatívy nechránia pred AIDS‐om, len jednorázovo znižujú percento
nakazenia o 30‐40 %.
**
Masmédiá a rôzne príručky tvrdili, že antikoncepčná tabletka je 100 % účinná. Vedci vo
svojom výskume dosiahli iné výsledky.
**
Až 50 % mladých, slobodných a chudobných žien otehotnelo aj napriek používaniu
antikoncepčných tabletiek!!!
**
Našim ženám odporúčajú „ odborníci „ hormonálne a chemické prostriedky.
*
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Znamená to, že sa k našim ženám správajú horšie, než ku kurčatám a ošípaným.
**
Z ekologického hľadiska sa neodporúča kŕmiť kurčatá a ošípané hormónmi, zato ženám sa to
odporúča!!!
*
Zamyslime sa, uvedomme si to, bdejme a NEDAJME SA OKLAMAŤ!!!
**
Modlitba za vyslyšanie na príhovor Božieho služobníka JÁNA PAVLA II. + (modlitba)
**
Charta práv rodiny
Chartu práv rodiny dňa 22. októbra 1983 predložila Apoštolská Stolica všetkým ľuďom,
medzinárodným inštitúciám a úradom, ktoré majú na starosti záležitosti týkajúce sa rodiny v
súčasnom svete.
*
Práva, o ktorých je v Charte reč, vyvodzujú sa z vedomia, kto je človek a v čom spočívajú
spoločné hodnoty celého ľudstva.
**
Charta sa obracia predovšetkým na vlády. Pravdaže, Charta je určená aj rodinám. Jej cieľom
je posilniť v nich vedomie nezastupiteľnosti úlohy a miesta, aké má rodina v spoločnosti.
*
Napokon Charta sa obracia na všetkých, mužov i ženy, aby nezabudli na terajšie aj budúce
dobro ľudstva a urobili všetko pre ochranu práv rodiny a pre posilnenie rodiny.
**
Prvý článok
Každý človek má právo zvoliť si vlastnú životnú cestu, a teda uzavrieť manželstvo a založiť si
rodinou, alebo ostať slobodným.
*
Druhý článok
Manželstvo možno uzavrieť iba na základe dobrovoľného a obojstranného súhlasu,
vyjadreného, vyjadreného primeranou formou.
**
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Tretí článok
Manželia majú neodňateľné právo založiť si rodinu a rozhodovať o tom, kedy sa deti majú
narodiť a koľko ich má byť, pričom majú v plnej miere brať do úvahy povinnosti navzájom
voči sebe, voči deťom, ktoré sa im už narodili, voči rodine a spoločnosti, v súlade so správnou
hierarchiou hodnôt a s prirodzeným morálnym poriadkom, ktorý odmieta antikoncepciu,
sterilizáciu a potrat.
**
Štvrtý článok
Ľudskému životu od samého počatia bezpodmienečne patrí starostlivosť a úcta.
*
Piaty článok
Rodičia, pretože oni dali život deťom, majú prvotné, neodňateľné a prednostné právo na
výchovu detí. Preto treba rodičov uznať za prvých a hlavných vychovávateľov detí.
**
Šiesty článok
Rodina má právo existovať a rozvíjať sa ako rodina.
*
Siedmy článok
Každá rodina má právo slobodne organizovať svoj náboženský život doma pod vedením
rodičov, ako aj právo verejne vyznávať a hlásať svoju vieru, zúčastňovať sa na verejnom kulte
a slobodne si vyberať programy náboženskej výchovy, bez toho, že by za to mohla byť
diskriminovaná.

**
Ôsmy článok
Rodina má právo plniť svoju spoločenskú a politickú funkciu pri výstavbe spoločnosti.
*
Deviaty článok
Rodiny majú právo očakávať od vlád náležitú a nikoho nediskriminujúcu rodinnú politiku,
pokiaľ ide o právne, hospodárske, sociálne a finančné záležitosti.
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**
Desiaty článok
Rodiny majú právo na také usporiadanie spoločnosti a hospodárstva, v ktorom by
organizácie práce umožnila členom rodiny spoločný život, neohrozila by jednotu, úspešnosť,
stabilitu a zdravie rodiny a poskytla možnosť zdravého odpočinku.
**
Jedenásty článok
Rodina má právo na byt vhodný na rodinný život a úmerný počtu jej členov, v prostredí, v
ktorom sú poruke základné služby nevyhnutné pre život rodiny a spoločenstva.
*
Dvanásty článok
Rodiny migrantov majú právo na takú istú ochranu, akú spoločnosť poskytuje iným rodinám.

Koniec

Použitý materiál z časopisu Milujte sa.

Spracoval Pavol Dubovec so svojím synom Michalom.
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