8.
V rodine sa odráža Božie tajomstvo
Svätý Otec
„V rodine sa odráža Božie tajomstvo, ktorým je láska rodiny, spoločenstvo lásky medzi Otcom a Synom.
Žite odvážne a vyrovnane každú výzvu v rodine, či už smutnú alebo oduševňujúcu. Vo svojom srdci
premýšľajte o Božích zázrakoch a uchovávajte si ich. Sú skryté v každom okamihu vášho každodenného
života! Boh nás miluje a robí všetko pre naše dobro, ak ho hľadáme.“
„Božie slovo sa neprejavuje ako sled abstraktných téz, ale ako zdroj útechy a spoločník aj pre všetky
rodiny, ktoré sú v kríze alebo zažívajú nejakú bolesť, a ukazuje im cieľ ich putovania: keď im Boh „zotrie
z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude“ (Zjv 21, 4).“ (AL 22 )
S týmto pohľadom viery a lásky, milosti a vernosti, sme kontemplovali vzťah medzi ľudskou rodinou
a božskou Trojicou (AL 29)
Ako Mária majú [rodiny] s odvahou a s pokojom prežívať rodinné výzvy, smutné i oduševňujúce;
uchovávať si v srdci Božie divy a premýšľať o nich (Porov. Lk 2, 19. 51). V poklade Máriinho srdca sú
takisto všetky udalosti každej z našich rodín, ktoré ona starostlivo uchováva. Môže nám preto pomôcť,
aby sme pochopili význam týchto udalostí a počuli posolstvo, ktoré nám chce Boh komunikovať cez život
našich rodín. (AL 30)
Pozvanie k zamysleniu:
 Zamyslime sa nad tým, koľkým ťažkostiam sme ako manželia a rodina čelili a ako bol v týchto
ťažkostiach prítomný Boh.
Dynamika v rodine:
 Darí sa nám ako manželskému páru a rodine objavovať znaky Božej prítomnosti, a to nielen vo
väčších výzvach, ktorým čelíme, ale aj v tých každodenných? Ako a kde sme dnes zažili Božiu
prítomnosť?
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine:
 Každý manželský pár či rodina je vyzvaný, aby sa podelil o to, ako dokáže, napriek ťažkostiam,
nedostatku času, povinnostiam, pestovať vzťah s Bohom v každodennom živote.
 Každý manželský pár či rodina si stanoví malé každodenné predsavzatie, aby si spomenul na
Ježišovu prítomnosť vo svojej domácej cirkvi.
Modlitba
Mária vždy Panna, sladká nevesta a nežná matka, zasväcujeme a
zverujeme všetky naše rodiny tvojmu Nepoškvrnenému srdcu.
Vlož do nich pokoj, jednotu, lásku a milosť.
Podopieraj rodiny v ťažkostiach svojou starostlivosťou a zjednoť
rozdelené rodiny silou svojho Srdca.
Ochraňuj život novonarodených a daruj radosť materstva tým, ktorí
po ňom túžia. Sprevádzaj naše deti, aby si uchovali svoju vieru v Pána
a našli lásku vo svojich domovoch.
Pomáhaj tým, ktorí sú skúšaní chorobou, utrpením, sklamaním a
osamelosťou.
Postaraj sa, aby všetci mali prácu a každodenný chlieb. Buď našou
silou v našich každodenných námahách a vypros nám od Boha milosť
požehnania a posilnenie viery. Amen.

Pozvanie k čítaniu
exhortácie Amoris laetitia,
body 8-30

