
List birmovanca:                                                  8.     

            

Meno a priezvisko:                                                                      Spoločenstvo: Čaňa- Ždaňa- Gyňov 

Sviatosti: liek a posila 

Manželstvo-  Od Boha zriadené Mk 10, 2 – 12 

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či......................................................... On im 

odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list 

a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „.......................................... vám napísal toto prikázanie. Ale 

Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku 

a pripúta sa k svojej manželke a ............................................ A tak už nie sú dvaja, ale jedno 

telo. Čo teda Boh spojil, ....................................................!“ Doma sa ho učeníci znova na to 

pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči 

nej............................. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného,..............................“ 

Manželstvo je posvätné 1Sol 4, 3- 8   

Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa ..............................a aby každý z vás vedel 

mať svoju nádobu vo ..................................., nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí 

nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a .................... svojho brata, lebo Pán 

sa za to všetko ................, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal pre 

nečistotu, ale pre ..........................A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý 

vám dáva aj svojho Svätého Ducha. 

Manželstvo je nerozlučiteľné Mt 5,32 

No ja vám hovorím: Každý, kto ................svoju manželku, okrem ........................................., 

vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme ...................................................., cudzoloží.  

Rovnosť muža a ženy: Gn 1, 26- 27 

Nato Boh povedal: „Urobme človeka .......................................................................................! 

Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad 

všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj ................................... 

......................................................................................ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 

 

Zapamätajte si: Do manželstva sa nesmie vstúpiť s človekom, ktorý je sebecký, hrubý, 

lakomý, žiarlivý, alebo závislý na niečom.   

 


