2.
Rozpoznať dary manželstva a rodiny
Svätý otec
„Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia je podnetom pre mladých ľudí a kresťanské rodiny, aby mohli
oceniť dary manželstva a rodiny a pestovať medzi nimi silnú lásku, hlboko zakorenenú v Kristovi a
naplnenú takými hodnotami ako štedrosť, horlivosť, vernosť a trpezlivosť“.
„Táto exhortácia [...] [predstavuje] podnet pre kresťanské rodiny, ktorý ich má stimulovať, aby
ocenili dary manželstva a rodiny a aby si uchovali silnú lásku plnú hodnôt, ako štedrosť,
horlivosť, vernosť a trpezlivosť. Na druhom mieste preto, že má za cieľ povzbudiť všetkých,
aby boli znameniami milosrdenstva a blízkosti tam, kde sa rodinný život dokonale
neuskutočňuje alebo sa nerozvíja s pokojom a radosťou.“ (AL 5)
Manželia Michael a Hun Ching
„Myslíme si, že mladí ľudia stále majú v sebe túžbu po rodine, pretože všetci sme stvorení na Boží
obraz. A práve preto existuje túžba po vzťahu lásky a vidíme, že rodina zostáva tým najlepším
miestom, kde to môžu zakúsiť. Môže to byť však aj ťažké, pretože dnes žijeme v spletitom svete“.
„V súčasnom svete sa cení aj svedectvo manželov, ktorí nielen dlho vydržali spolu, ale stále
napredujú v spoločnom projekte a uchovávajú si vzájomnú náklonnosť.“ (AL 38)
„Sila rodiny „sa podstatne nachádza v jej schopnosti milovať a učiť milovať. Nech by rodina
bola akokoľvek zranená, vždy môže rásť, vychádzajúc z lásky“. (AL 53)
„Potrebujeme nájsť slová, motivácie a svedectvá, ktoré nám pomôžu dotknúť sa tých
„najjemnejších vlákien“ mladých ľudí tam, kde sú najviac schopní ušľachtilosti, angažovanosti,
lásky a tiež hrdinstva, aby sme ich pozvali s nadšením a odvahou prijať výzvu manželstva.“ (AL
40)
Pozvanie k zamysleniu:
 Čo znamená milovať človeka?
Dynamika v rodine:
 Usporiadajte rodinný večer na tému láska, počas ktorého každý člen rodiny napíše alebo
nakreslí, čo to znamená milovať človeka. Každý potom môže dostať priestor, aby vysvetlil, čo
napísal alebo nakreslil?
Dynamika v komunite alebo v skupine:
 V malých skupinách sa každá rodina alebo manželia podelia o skúsenosť, v ktorej zakúsili
Božiu lásku.
Modlitba
Pane, daj,
aby sme deň čo deň napredovali
v schopnosti úprimne sa pozrieť na seba,
počúvať sa pozorne, hovoriť si pravdu,
preukazovať si navzájom gestá prijatia, pozornosti, lásky,
aby tak prostredníctvom našej rodiny mohlo zažiariť Tvoje svetlo v tmách sveta. Amen.

