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I. DOBA PARADOXOV 
alebo:

prečo a ako začali vznikať 
inštitúty rodiny



❑ Geniálny pokrok vedy a techniky 

 chudoba, hlad, choroby

❑ Bombastické rokovania o mieri

 terorizmus, vojny, preteky v zbrojení

❑ Ospevovanie ľudskej slobody 

 masové zotročovanie najzraniteľnejších 

❑ Rozkvet  zábavného priemyslu

 beznádej, zúfalstvo, samovraždy



❑ Presadzovanie antropológie bez Boha ...

❑ „Tichá apostáza zo strany sýteho človeka, 

ktorý si žije, akoby Boha nebolo...“
(Ecclesia in Europa 9)

Dôsledok: 
STRATA NÁDEJE 

a 
CIVILIZÁCIA SMRTI



V RODINE ...
_______________________

„V terajšej historickej chvíli, keď rodinu napádajú 
početné sily, ktoré sa ju usilujú rozvrátiť, alebo 
aspoň pokriviť, Cirkev si uvedomuje, že dobro 
spoločnosti i jej vlastné dobro je tesne zviazané 
s dobrom rodiny.“         
(Familiaris Consortio 3)



❑ v západnej Európe sa počet manželstiev za 
poslednú generáciu znížil o 40%

❑ počet rodín s jedným rodičom sa od r. 1970 
zdvojnásobil

❑ počet detí narodených mimo manželstva 
narástol za poslednú generáciu o 500 %

❑ celkový počet narodených detí klesol o 25%



❑ hospodárska situácia núti jedného rodiča (alebo aj 
oboch) pracovať stovky, ba tisíce km od rodiny 

❑ zamestnanosť matiek spôsobila oslabenie 
základnej materinskej úlohy – výchovy detí

❑ rodičia stále skracujú čas strávený s deťmi

❑ rodina v minulosti fungovala ako 
TRVÁCNA INŠTITÚCIA – dnes  sa stáva 
DOČASNOU DOHODOU medzi dvoma 
jednotlivcami, ktorá sa dá ľahko zrušiť pre 
najrozličnejšie dôvody 



❑ rozvedené rodiny, teda rodiny bez jedného rodiča

❑ ideológia sexuálnej revolúcie a tzv. voľnej lásky,

masívne propagovaná v médiách, ktorá zhubne preniká

celú kultúru a mravy

❑ hnutie za populačnú kontrolu (konferencie v Káhire

a v Pekingu 1994)

❑ zabíjanie ľudského života v mene „slobodnej voľby“

(potraty, eutanázia)

❑ gender ideológia, potláčanie prirodzenej identity

človeka, cielená likvidácia hodnôt tradičnej rodiny

a podsúvanie tzv. „alternatívnych rodín“



„Naša doba potrebuje múdrosť viac ako predchádzajúce
veky, aby sa všetky ľudské objavy stali ľudskejšími.
Budúcnosť sveta by bola ohrozená, keby sa ľudia
nestali múdrejšími.“

(II. Vatikánsky koncil, Gaudium et spes 15)

II. vatikánsky koncil so svojím „aggiornamento“ bol
prejavom pastoračnej múdrosti Cirkvi, ktorá novými
spôsobmi reagovala na ťažké problémy svojej doby.

Aj pápeži 20. stor. prinášali múdre rozhodnutia pre
obranu viery a ochranu ľudskej dôstojnosti.





❑ ... chráni dôstojnosť každej ľudskej osoby...

❑ ... reaguje proti totalitárnym režimom, ktoré ničia 
človeka...

❑ ... vracia sa k pravde Božieho slova ako prameňu, 
v ktorom je návod na šťastie pre jednotlivca aj celé 
ľudské spoločenstvo...

❑ ... prichádza s novými spôsobmi, ako priblížiť 
Boha a jeho lásku postmodernému skeptikovi –
sklamanému a zranenému...



Pastoračná múdrosť bola charakteristická aj pre pápeža Jána
Pavla II. Počas svojej kňazskej, biskupskej aj pápežskej
služby zostával filozofom v najlepšom význame slova – teda
tým, kto hľadá múdrosť.

Preto dokázal veľmi  výstižne charakterizovať obavy 
postmoderného človeka:

„K prejavom existenciálneho strachu patrí najmä 
dramatický pokles pôrodnosti a úbytok kňazských 
a rehoľných povolaní, ako aj odmietanie urobiť konečné 
životné rozhodnutie týkajúce sa manželstva.“
(Ecclesia in Europa 8)



Ján Pavol II. dokázal pomenovať jeden 
z kľúčových problémov súčasného človeka:  
strach zachytiť Božie volanie 
a rozhodnúť sa preň.

No on ho nielen pomenoval...
On dokázal priniesť človeku aj nádej...

„NEBOJTE  SA!“





... fascinoval svet, veriacich aj neveriacich...

PREČO?

Pretože bol autentickým 
SVEDKOM NÁDEJE... 

Jeho kľúčové slová:

BOH – ČLOVEK – RODINA.



❑ SVEDČIL o úžasnom pláne, ktorý má Boh 
s každým človekom prichádzajúcim na svet...

❑ SVEDČIL o tom, že každý človek je stvorený 
na Boží obraz, a preto má v očiach Stvoriteľa 

veľkú  hodnotu Božieho dieťaťa... 

❑ SVEDČIL o neodňateľnej ľudskej dôstojnosti 
každého človeka 

– od počatia po prirodzenú smrť...

❑ SVEDČIL o tom, že Boh, žijúci v troch osobách, 
je vlastne 

RODINOU
– a preto rodina založená na manželstve 

muža a ženy je
ODRAZOM BOŽEJ LÁSKY A ÚŽASNÝM BOŽÍM 

DAROM...



Spriaznenou dušou Karola Wojtyłu 
v chápaní pastorácie manželstva  a rodiny 
bol arcibiskup Kazimierz Majdański, 
zakladateľ prvého inštitútu rodiny 
na svete.





❑ Prežil 6 rokov (1939-1945) v nemeckých 
koncentračných táboroch, kde každý deň 
videl najbrutálnejšie šliapanie po ľudských 
životoch.

❑ Poznal  zákernosť komunistického režimu, 
ktorý cieľavedome likvidoval kresťanské 
korene poľského národa, najmä 
kresťanskú rodinu.



Po zázračnom vyslobodení 
z koncentráku v Dachau 

dňa 29. 4. 1945 
(stalo sa to na príhovor sv. Jozefa) 

sľúbil Bohu, že ako kňaz 
sa bude po celý život venovať 

ochrane ľudského života

a

záchrane rodiny, ktorá je kolískou života.



❑ Po vojne sa spriatelil s Karolom Wojtyłom.

❑ Spoločne zdieľali záujem o pastoráciu snúbencov, 
manželov a rodín.

❑ Zúčastňovali na rokovaniach Druhého 
vatikánskeho koncilu.

❑ Po zvolení Karola Wojtyłu za pápeža 
spolupracoval s ním na
Synode o rodine (1980)
a na posynodálnej exhortácii
Familiaris consortio (1981).



Na 30. výročie vyslobodenia z Dachau
dňa 29. 4. 1975 

na príhovor sv. Jozefa
sa K. Majdńskému podarilo nemožné:

Po mnohých rokoch zápasu s komunistickou 
mocou dostal povolenie založiť a viesť nový

INSTYTUT  STUDIÓW 
NAD RODZINĄ

(ISNAR)
(Inštitút  náuky o rodine)

vo Varšave - Łomiankach



Arcibiskup Kazimierz Majdański 
vytvoril a dlhé roky viedol 
veľké dielo 
na obnovu kresťanskej rodiny.

Sýty svojich dní odišiel k Stvoriteľovi 
vo veku 91 rokov
dňa 29. 4. 2007 ...





ŚWIĘTA RODZINO, 
zamieszkaj pośród nas
ochraniaj miłość, 
broń wiary w trudny czas,
wprowadzaj pokój pod każdy dach,
strzeż nasze serca od mocy zła.
Święta Rodzino, prosimy Cię
nasze rodziny miej w opiece swej.

Ikona Svätej rodiny, symbol ISNAR →



... založil abp. Majdański so svojimi 
spolupracovníkmi, 

najmä MUDr. Monikou Wójcik,

aj 

INSTYTUT ŚWIECKI 
ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

ŚWIĘTEJ RODZINY

(Inštitút zasväteného života 
Svätej rodiny)



... INŠTITÚTY RODINY ...

Ich cieľom je :

❑ venovať sa štúdiu manželstva a rodiny na 
akademickej úrovni, a to z pohľadu mnohých 
vedných disciplín: teológie, psychológie, 
medicíny, pedagogiky, práva, sociálnej práce
a pod.

❑ na základe akademického poznania pomáhať 
konkrétnym rodinám žiť svoje povolanie dané 
Bohom 



❑ 13. mája 1981 pápež Ján Pavol II. zverejnil 
ustanovenie nového „Pápežského inštitútu pre 
štúdium manželstva a rodiny“ na Lateránskej 
univerzite.

❑ Zverejnil aj rozhodnutie založiť „Pápežskú radu pre 
rodinu“.

❑ A práve v ten istý deň krátko po 17.00 hod. bol 
naňho spáchaný atentát ... Náhoda?  

❑ Nie. Bol to protest  diabla voči dielu, ktoré 
v budúcnosti prinieslo obrovské požehnanie a ktoré 
vzniklo pod záštitou Fatimskej Panny Márie ...







II. 
HISTÓRIA
INŠTITÚTU SV. JÁNA PAVLA II. 
PRE MANŽELSTVO A RODINU 
(pôvodný názov:
Inštitút rodiny v Bratislave)



Stretnutie sv. Jána Pavla II. 

s o. Stanislavom Vojtkom v Ríme v r. 1985
(... vtedy sme ešte netušili, že Svätý Otec o 20 rokov neskôr  iniciuje 

vznik Inštitútu  rodiny v Bratislave ...)

_________________________________________________________________________________________



SOBÁŠNOSŤ (klesá)

1950: 11,30 sobášov na 1000 obyvateľov

2013: 4,70 sobášov na 1000 obyvateľov

ROZVODOVOSŤ (stúpa)

1950: 0,50 rozvodov na 1000 obyvateľov

2013: 2,31 rozvodov na 1000 obyvateľov
(44,03 rozvodov na 100 manželstiev)



PÔRODNOSŤ (klesá)

1950: 28,80 živo narodených detí na 1000 obyvateľov

2013: 10,50 živo narodených detí na 1000 obyvateľov

POTRATOVOSŤ (stúpala a teraz zdanlivo klesá)

1950:    potraty neboli povolené ani štatisticky evidované

1960:     5,2  potratov na 1000 obyvateľov

1990:     9,1  potratov na 1000 obyvateľov

2013:      3,1  potratov na 1000 obyvateľov

Pokles počtu potratov je len zdanlivý, lebo narástla 
dostupnosť a používanie abortívnej antikoncepcie.



KOMPLETNOSŤ RODÍN

1961:     81, 7 % kompletných rodín (otec, matka, deti)

1990:     68 %     kompletných rodín

2004:     57 %     kompletných rodín

2013     56 % kompletných rodín

Na Slovensku sa prejavujú vo vývoji manželstva 
a rodiny podobné tendencie ako vo svete (aj keď zatiaľ 

v menšej miere a s určitým fázovým posunom), 

čo dokumentujú aj štatistické údaje za posledné desaťročia.

Štatistické  údaje o rodine na Slovensku 
za uplynulé desaťročia (3)
______________________________________________________



PRIESKUMY

- Deti sú dôležitou podmienkou 
šťastného manželstva:

69,8 % respondentov

- Dieťa potrebuje obidvoch rodičov, 
aby mohlo šťastne vyrastať:

95,3 % respondentov

REALITA

- Pokles pôrodnosti

- Nárast abortívnej antikoncepcie

- Pokles kompletných rodín

- Manželstvo nie je zastaraná 
inštitúcia:

88,5% respondentov

- Vernosť je podmienka šťastného 
manželstva:

80,8 % respondentov

- Pokles sobášnosti

- Nárast rozvodovosti



❑ Celosvetovo alarmujúca situácia rodín.

❑ Situácia rodín na Slovensku.

❑ Odpoveď na aktuálnu výzvy Cirkvi: rodina je 
prioritou pastorácie!

❑ Prianie Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré 
vyjadril apoštolskému nunciovi v SR Mons. 
Henrykovi Józefovi Nowackému pred jeho 
príchodom do SR (2001) – založiť aj na 
Slovensku inštitút rodiny.



História vzniku 
Inštitútu rodiny v Bratislave

____________________________________________________________

Jubilejný rok 2000

❑Hľadanie konkrétnej cesty pastorácie rodín vo farských 
spoločenstvách.

Rok 2001 

❑ Príchod apoštolského nuncia  J. E. Mons. H. J. Nowackého 
na Slovensko - poslanie od pápeža Jána Pavla II. založiť na 
Slovensku inštitút rodiny.

Rok 2002-2003

❑ Príprava na príchod pápeža na Slovensko (formačno-
vzdelávacie podujatia pre rodiny).

Rok 2003
❑Osobné stretnutie o. Stanislava s Jánom Pavlom II. –

požehnanie idey založiť v Bratislave Inštitút rodiny.



Máj 2004 

❑ poverenie pre Stanislava Vojtka  od arcibiskupa J. E. 
Mons. Jána Sokola  pripraviť založenie IR v Bratislave

❑ návšteva Pápežskej rady pre rodinu v Ríme

Príprava na erigovanie IR
______________________________________________________



Erigovanie
Inštitútu rodiny v Bratislave

21. 11. 2004
___________________________________________________________



Erigovanie
Inštitútu rodiny v Bratislave

21. 11. 2004
____________________________________________________________



Sv. Ján Pavol II. –
– inšpirátor a zakladateľ inštitútov rodiny       

na celom svete
______________________________________________________________________________________



Apoštolský nuncius v SR 
Mons. H. J. Nowacki 

– iniciátor  založenia IR v Bratislave
___________________________________________________________________________



❑ obnova kresťanských rodín podľa teológie 
manželstva a rodiny Jána Pavla II.

❑ spolupráca kňazov a laikov v rodinnej 
pastorácii

❑ zdravá kresťanská výchova detí a mládeže

❑ pomáhať vytvárať v rodinách „dom a školu 
spoločenstva“ – šťastné kresťanské rodiny



❑ 2004: 

Inštitút rodiny v Bratislave

❑ 2009: 
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave

❑ 2016: 
Inštitút sv. Jána Pavla II. pre manželstvo 
a rodinu



Máj 2016:

Trnavský arcibiskup
Mons. Ján Orosch
zriadil  

Inštitút sv. Jána Pavla II.
pre manželstvo a rodinu

ako „verejné združenie
veriacich diecézneho práva“
podľa § 312 KKP



1. ŠTUDIJNÁ ZLOŽKA 
(Inštitút náuky o rodine – INOR)

2. PASTORAČNÁ ZLOŽKA 
(Rodinné centrá – vo farnostiach)

3. OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
(SOCIÁLNO – CHARITATÍVNA ZLOŽKA)
(Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, o. z.)



1. ŠTUDIJNÁ ZLOŽKA 
(Inštitút náuky o rodine – INOR) 

❑ na pracovisku v Bratislave-Dúbravke realizoval 
v rokoch 2005 – 2013 bakalárske a magisterské 
štúdium náuky o rodine zastrešené Teologickou 
fakultou  v Košiciach v rámci Katolíckej 
univerzity v Ružomberku

❑ štúdium tu ukončilo vyše 150 absolventov



PEDAGOGIKA

PRÁVO

PSYCHOLÓGIA

SOCIOLÓGIA

EKONOMIKA

TEOLÓGIA

FILOZOFIA

BOŽÍ
ZÁMER

S RODINOU

Interdisciplinárnosť 
„náuky o rodine”

_______________________________________

MEDICÍNA            
A BIOETIKA



PEDAGOGIKA

PRÁVO

PSYCHOLÓGIA

SOCIOLÓGIA

EKONOMIKA

MEDICÍNA            
A BIOETIKA

NÁUKA

O RODINE

TEOLÓGIA

FILOZOFIA

Multidisciplinárnosť 
„náuky o rodine”

______________________________________



Prvý ročník

poslucháčov

„náuky 

o rodine“

na TF KU

a Inštitúte

rodiny 

v Bratislave

v akad. roku

2005/2006

Prvá imatrikulácia 
2005/2006

______________________



Poslucháči NOR v priestoroch IR 
v Bratislave Dúbravke
_____________________________________________



55

Promócie
… od r. 2008 do r. 2013 absolvovalo 

vyše 150 poslucháčov …
___________________________________________





❑ Spoločenstvá rodín

❑ Spoločenstvá kňazov a slobodných bratov 
a sestier

❑ Spoločenstvá mladých



❑ Formačné stretnutia (mesačné duchovné 
obnovy a ročné duchovné cvičenia s kňazmi 
inštitútu) – spoznávať spiritualitu sv. Jána 
Pavla II.

❑ Modlitebné stretnutia malých spoločenstiev pri 
Božom slove, zdieľanie sa

❑ Bratsko-sesterské kontakty, vzájomná služba,, 
spoločné využívanie voľného času

❑ Služba núdznym; služba vo farnosti

❑ Púte a iné podujatia... 







❑ Občianske združenie IRJP2 podporuje aktivity 
všetkých zložiek inštitútu: organizačne, 
administratívne a finančne  (2 % z dane)

❑ Letné tábory pre deti

❑ Podpora vydavateľskej činnosti

❑ Rozličné podujatia pre rodiny, mládež, 
seniorov







III. 

VÍZIE INŠTITÚTU  

DO BUDÚCNOSTI



Na prvom mieste: 
prehlbovať a intenzívnejšie prežívať spiritualitu 
sv. Jána Pavla II., ktorú sme v našom inštitúte 
pochopili ako ŠTYRI PILIERE:

1. Osobný vzťah a hlboká úcta ku každému človeku.

2.  Duchovný život. (Čítanie a počúvanie Božieho 
slova. Modlitba. Sviatostný život – najmä  
prijímanie Eucharistie. Mariánska úcta.)

4. Služba manželstvu a rodine.

5. Život v bratskom spoločenstve.



Očakávané dôsledky?
________________________________________________

● Osobný duchovný rast – hlbší vzťah k Bohu a jeho Slovu.

● Empatickejší prístup ku každému človeku, ktorého mi Boh
posiela do cesty.

● Odborný rast v otázkach manželstva a rodiny.

● Upevňovanie manželských párov vo viere, vo vzájomnom
harmonickom vzťahu a v zdravej výchove detí.

● Dobrá príprava mladých na manželstvo.

● Budovanie spoločenstva rodín a farnosti; zmysel pre službu.

● Ochrana ľudského života, prirodzenej identity človeka
a rodiny ako úžasného Božieho daru.



Aké aktivity?
______________________________________

● Modlitbové stretnutia spoločenstiev.

● Duchovné obnovy a duchovné cvičenia

● Odborné prednášky, kurzy, vzdelávanie.

● Vzájomná bratská a charitatívna pomoc.

● Voľnočasové aktivity a stretká; výlety pre deti a mládež.

● Pobyty pre rodiny v prírode; kultúrne a športové aktivity,

pútnické zájazdy; ...



❑ Ktorý pilier spirituality sv. Jána Pavla II.  
mám najviac rozvíjať?

❑ Čo môžem zmeniť k lepšiemu vo svojej 
rodine?

❑ Aké dary a schopnosti môžem vložiť do 
služby rodinám?

KEDY  A AKO S TÝM ZAČNEM???



„Kiež by sa všetky rodiny cítili objaté 
láskou a starostlivosťou 

bratov a sestier!“ 

Sv. Ján Pavol II.


