
 

1.  
Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami 

 
Svätý Otec 
„V Cirkvi a v pastorácii rodín je potrebné iniciovať„ misijnú konverziu “ (misijné obrátenie), aby sme 
mohli kráčať spolu s rodinami a pomôcť im s dôverou a vyrovnanosťou čeliť výzvam, ktorým čelia 
príliš často osamotené“. 
 

„Preto sa od celej Cirkvi žiada misijná konverzia: je nevyhnutné nezastaviť sa len pri 
teoretickom ohlasovaní, oddelenom od reálnych problémov ľudí.“ Rodinná pastorácia „musí 
dať pocítiť, že evanjelium rodiny je odpoveďou na najhlbšie očakávania ľudskej osoby: na jej 
dôstojnosť a plné uskutočnenie vo vzájomnosti, v spoločenstve a v plodnosti. Nejde len o 
predstavenie normatívu, ale o predloženie hodnôt – ako odpovede na ich potrebu, ktorú dnes 
možno konštatovať aj v najviac sekularizovaných krajinách“.“ (AL 201) 

 
Manželia Michael a Hun Ching  
„Prvé roky nášho manželstva boli obzvlášť rušné, pretože sme sa nevedeli dohodnúť na výchove detí 
[...]. Naučili sme sa komunikovať s úctou, starať sa o dar rodiny a robiť každodenné rozhodnutia na 
základe lásky k sebe navzájom a k svojim deťom. Dnes sme súčasťou komunity rovnako zmýšľajúcich 
rodín: neustále nám to pripomína, aby sme boli znamením Božej lásky k sebe navzájom “. 
 

„Hlavný príspevok do rodinnej pastorácie ponúka farnosť, ktorá je rodinou rodín, kde sa 
harmonizujú príspevky malých spoločenstiev, hnutí a cirkevných združení.“ (AL 202) 
 

Pozvanie k zamysleniu: 

 Sme si vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru nášho manželstva a našej rodiny? 

 Vieme ako komunita, ako si vážiť svoje rodiny a ich pastoračnú úlohu? 
 
Dynamika v rodine: 

 Každý člen rodiny si nájde svoj vlastný spôsob, ako povedať ostatným členom rodiny za akú 
dôležitú považuje svoju rodinu – buď gestom, myšlienkou alebo slovom. 

 
Dynamika v komunite alebo v skupine: 

 Prítomné páry/rodiny sú vyzvané, aby sa navzájom spoznali v menších skupinách. 

 Popremýšľajte nad nejakým konkrétnym znakom, napr. kvetom, ktorý by ste mohli darovať 
najbližšiu nedeľu po sv. omši každej rodine. 

 
Modlitba 
Svätá nazaretská rodina, 
podnieť v našej spoločnosti 
vedomie o posvätnom a nedotknuteľnom charaktere rodiny, 
o jej neoceniteľnom a nenahraditeľnom dobre. 
Nech je každá rodina prijímajúcim domovom dobroty a pokoja pre deti a starých ľudí, pre tých, čo sú 
chorí a osamotení, pre tých, čo sú chudobní a núdzni. 
Amen. 
Pápež František 
 
 


