
Rodina Matky nádeje 
 

Štatút 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Ods. 1. Rodina Matky nádeje (ďalej len RMN) vznikla ako slobodná iniciatíva niektorých katolíckych matiek, 

ktoré sa rozhodli využiť svoje právo združovať sa (porov. Kán. 215 KKP) a ktoré podpísali Zakladajúcu listinu, 
ktorá je súčasťou Štatútu. 
 

Ods. 2. Matky, ktoré sa rozhodli a podpísali Zakladajúcu listinu, to urobili najmä z týchto dôvodov: mnohé 
manželstva a rodiny, nevynímajúc ani katolícke, sa nachádzajú v hlbokej kríze, dochádza k mnohým civilným 
rozvodom, nezriedka počuť o manželských neverách, deti odmietajú poslúchať svojich rodičov a rodičia si 
nevedia dať s nimi rady, neberú si k srdcu ich rodičovské napomenutia a usmernenia, čo spôsobuje rodičom 
nemalé bolesti a starosti. Často sa propaguje nemravnosť a nemravne sa žije, často niet úcty k životu a 
odovzdávaniu života. Usmernenia kňazov a učenia Cirkvi mnohí ignorujú a neberú vážne. Preto sa zakladateľky 
rozhodli prosiť o nádej v mnohých beznádejných situáciách manželstiev a rodín: tu pramení aj názov ,, Rodina 
Matky nádeje“. Nádej je druhou z božských čností nášho katolíckeho náboženstva. Túto nádej dáva iba Boh. 
Preto je prirodzené, že o túto nádej pre manželstvá a rodiny i pre kňazský stav, chcú prosiť v modlitbách 
prostredníctvom nebeskej Matky, ktorú nazývajú Matkou nádeje. 
 

Ods. 3. RMN je súkromným združením veriacich v zmysle kán. 215 a kán. 321 KKP, avšak bez právnej 
personality. 
 

§ 2 

Ods. 1. Názov je Rodina Matky nádeje. 
Ods. 2. Sídlo združenia je na adrese: Rodina Matky nádeje, 059 02 Slovenská Ves 204. 
Ods. 3. Logom združenia je podobizeň Kežmarskej Madony, ktorú podľa ústneho podania našiel 

zamurovanú v kostole v Kežmarku (dnes je to Bazilika svätého Kríža) vtedajší kaplán Ján Čarnogurský, ktorý žila 
zomrel v povesti svätosti. 
 
 

§ 3 
 

Ods. 1. RMN má najmä tieto ciele: 
a)  modliť sa za oslobodenie od vlastných závislosti a za to, aby sa aj iní členovia rodiny oslobodili od vlastných 

závislosti (oslobodenie od vlastného egoizmu, počítača, alkoholu, a i.); 
b)  modliť sa za posväcovanie vlastných rodín a rodinných príslušníkov; 
c)  modliť sa, aby manželstvá a rodiny nažívali v pokoji a šťastí; 
d)  modliť sa za nešťastné manželstvá a rodiny; 
e)  modliť sa, aby rodičia vedeli chápať svoje deti a aby ich napomenutia 

boli účinné; 
f)  modliť sa za to, aby sa mladí ľudia mravne a zodpovedne 

pripravovali na manželstvo; 
g)  modliť sa za kňazov, aby mali pravú vieru, boli verní Pánu Bohu, Cirkvi, Svätému Otcovi a s ním spojeným 

biskupom a verní a vytrvalí vo svojom povolaní pri ohlasovaní evanjelia a vysluhovaní sviatosti a svätenín 
pre dobro Božieho ľudu; 

h)  modliť sa za kňazov, ktorí opustili svoju kňazskú službu a vzdialili sa od Boha a jeho Cirkvi, aby ich Pán Boh 
neopustil, aby im daroval milosť obrátenia a kajúcnosti najmä v hodine ich odchodu na večnosť; 

i) modliť sa za nové kňazské povolania. 
 
 



 
§ 4 

Členovia 
 

Ods. 1. Členom RMN sa môže stať každý muž a žena, ak sa svojím podpisom do Knihy členov zaviažu plniť 
povinnosti vyplývajúce z členstva. Členovia si môžu vytvárať aj vlastné miestne skupiny, ale so súhlasom 
predsedníčky (predsedu) a duchovného poradcu. Členstvo v RMN sa stráca smrťou, zrieknutím sa členstva 
alebo vylúčením. Členovia informujú o svojom členstve v RMN svojho farára a snažia sa rešpektovať jeho 
pripomienky a ponaučenia. 
 

Ods. 2. Povinnosti členov sú najmä: 
a)  modliť sa každý štvrtok večer od 21. do 22. hodiny za stanovené ciele. Ako modlitby sa budú používať 

modlitby Cirkvi a iné modlitby majúce imprimatur kompetentnej cirkevnej autority. Ak člen nemôže sa 
modliť v uvedený čas, môže tak urobiť kedykoľvek vo štvrtok, piatok, sobotu alebo nedeľu; 

b) spravidla sa modlia doma sami alebo so svojím manželom (manželkou) a deťmi, ak je to tak možné; 
c)  vrelo sa odporúča, aby vo farnostiach a v čase vyloženia Sviatosti Oltárnej k verejnej poklone, členovia a 

členky využívali túto možnosť a zúčastňovali sa tejto poklony; 
d)  spoločným modlitbám nech predsedá podľa možnosti spôsobilý člen / členka a ak sa to koná v kostole, so 

súhlasom miestneho farára (správcu kostola alebo kaplnky) alebo im predsedá niektorý zo spomínaných 
kňazov, ak to sám chce. V prípade, že sú na adorácií aj iní veriaci, ktorí nie sú členmi RMN, je vhodné, aby 
modlitbám predsedal kňaz so súhlasom miestneho farára (správcu kostola, kaplnky), ak je to však možné. 

 
 

§ 5 
Predseda, sekretár a duchovný poradca 

Ods. 1. Zakladajúce členky si spomedzi seba zvolia predsedu a sekretára podľa predpisu kán. 119 KKP, zvolia 
si rovnako aj kňaza, duchovného poradcu, ktorého však musí potvrdiť diecézny biskup v súlade s predpisom 
kán. 324, §3 KKP. K hlavným povinnostiam všetkých troch patrí bdieť nad dodržiavaním cieľov združenia, 
povzbudzovať členov k modlitbe a dávať združeniu duchovnú náplň najmä organizovaním spoločných 
modlitieb. 

Ods. 2. Miestne skupiny si slobodne volia predsedu a sekretára podľa predpisu kán. 119 KKP. Ak si zvolia 
duchovného poradcu, ktorý nie je miestnym farárom, k platnosti voľby sa vyžaduje potvrdenie diecézneho 
biskupa v zmysle kán. 324, § 3 KKP. 
 

§6 
Záverečné ustanovenia 

Ods. 1. RMN zaniká vtedy, ak zánik odhlasuje 2/3 všetkých členov alebo samovoľne nečinnosťou. 
Ods. 2. Zmenu tohto Štatútu môže odhlasovať 2/3 väčšina všetkých členov RMN. 
 

 
 
 

Poznámka: 
 

Modlitby Cirkvi a iné modlitby majúce imprimatur kompetentnej cirkevnej autority sú 
napríklad: Liturgia hodín, Svätý ruženec, Krížová cesta, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, 
Čítanie zo Svätého písma, Litánie, Adorácie a mnoho iných modlitieb. Na nasledujúcich 
stránkach je zostava modlitieb, ktorá slúži miestnemu spoločenstvu. Môže byť príkladom 
modlitby aj pre iných členov RMN, ale nikoho nezaväzuje, aby sa tohto príkladu pridržiaval. 
Ruženec oslobodenia sa modlí na klasickom ruženci. Na začiatok sa modlí Verím v Boha. 
Na veľkých zrnkách sa modlí: ,,Až keď naše rodiny Ježiš oslobodí, budú naozaj 
slobodné.“Na malých zrnkách sa modlí: ,,Ježišu, zmiluj sa nad našimi rodinami, Ježišu 
uzdrav naše rodiny, Ježišu, zachráň naše rodiny, Ježišu, vysloboď naše rodiny.“ 


