
8. Život kres ťanskej rodiny  
 
 

 Život kresťanskej rodiny sa napĺňa v priebehu cirkevného roka. Spoločné slávenie 
sviatkov nielen v kostole, ale tiež doma, povzbudzuje každého člena rodiny do kresťanského 
prežívania všedných dní v tých prostrediach, do ktorých prichádzajú. Povzbudením vo viere 
pre rodinu sú aj pravidelné stretnutia rodín vo farnosti, kde zdierajú svoj život v spoločenstve 
s kresťanskými rodinami. Prežívajú spoločne každodenné radosti a starosti, vzájomne si 
pomáhajú v konkrétnych veciach.  
 
 

8.1. SLÁVENIE SVIATKOV CIRKEVNÉHO ROKA 
 

Rok Pána  
 

Počas liturgického roka sa v súvislom slede sviatkov sprítomňujú spasiteľné činy 
nášho Vykupiteľa. Cirkev postupne predkladá celé tajomstvo Kristovo od Vtelenia a 
Narodenia až po Nanebovstúpenie, po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje príchodu 
Pána. (Konštitúcia 2.VK O posvätnej liturgii, 102). Poukazuje tiež na zvláštne uctievanie 
Božej Matky, ktorá je nedeliteľným zväzkom spojená so spasiteľným dielom svojho Syna. 
Potom nasleduje zmienka o pamiatkach mučeníkov a ostatných svätých. Cirkev slávi tieto 
sviatky v Božom dome pri eucharistickej slávnosti. Modlitby, výzdoba kostola, liturgické rúcha 
a iné vonkajšie znaky a zvyky sú charakteristické pre určitý sviatok.  
 

Cirkevný rok v rodine  
 

Každý sviatok je svedectvom pre svet. Radujeme sa z niečoho, čo sme priamo, alebo 
nepriamo dostali ako dar. Ďakujeme Bohu ako Darcovi všetkých darov a tým, 
prostredníctvom ktorých ich podelil. Ku každému sviatku patrí chvála Boha v nejakej forme, 
od tichej modlitby po eucharistickú oslavu v zhromaždení veriacich. Každý sviatok má svoje 
opodstatnenie, ktoré je potrebné poznať, aby mohol byť primerane slávený. Veľký význam 
má vo sviatok voľna chvíľa, v ktorej spoločne rodina prežíva radosť a oslavu. Vonkajší rámec 
sviatku dodáva vyzdobená miestnosť, sviatočné oblečenie. Radosť a vďačnosť sú 
podstatnými základným postojmi pri slávení sviatkov.  
 

Veľká noc  
 

Veľká noc je sviatkom všetkých sviatkov v živote Cirkvi a v živote kresťanov. Týmto 
sviatkom predchádza dlhá pôstna doba. „Konečný šprint" príde vo Verkom týždni. Pre rodinu 
z toho vyplývajú niektoré úvahy o tom, ako spoločne prežiť tieto dôležité chvíle. Zamýšľanie 
sa nad sebou u dospelých, teda u rodičov, je rovnako dôležité ako vedomé vedenie detí v 
tejto dobe. Musia premýšľať, aký zmysel pôstna doba má, majú o tom rozprávať. Spytovanie 
svedomia, pokánie, účelné obmedzenia, uvedomene konané skutky, vzájomné vyjadrenie 
odprosenia a zmierenia, modlitby a bohoslužby - domáce pobožnosti - sú dobrou prípravou. 
V liturgii Veľkého týždňa dosiahnu svoj vrchol. Nemá sa zanedbávať nijaká bohoslužba a 
treba brať so sebou aj deti, ak je to len trochu možné. Osobitným sviatkom v týchto dňoch je 
večer Zeleného štvrtka. Po liturgickej oslave sa schádza rodina k hostine lásky. V nijaký iný 
deň v roku nie je taká zjavná jednota medzi oslavou v Cirkvi a doma: svätá hostina nachádza 
pokračovanie v hostine rodiny. Kristus je prítomný!  

Veľká noc. Pán vstal z mŕtvych, aj my máme vstať. Radostné aleluja počas 
eucharistickej slávnosti pokračuje pri slávnostnom stole. Na stole sú farebné vajíčka, ktoré 
maľovali deti, požehnaný upečený baránok alebo iné jedlá, horí veľkonočná svieca - viditeľné 
znamenie Zmŕtvychvstania.  
 



Vianoce  
 

Druhý najväčší sviatočný okruh je vianočný čas. Príprava na príchod Pána sa deje v 
týždňoch pred Narodením. V pozadí má vždy stáť ústredné tajomstvo: Boh nám posiela 
svojho Syna. Aj my máme viac milovať a byť znamením tejto lásky.  

Symbolom očakávania i približovania sa času príchodu Pána je adventný veniec. 
Advent je časom, v ktorom sa viac spieva ako inokedy. Je tiež časom tajností. Časom 
prejavu skrytých pozorností našim blízkym i prípravy maličkostí pre vzájomné obdarovanie 
pod stromčekom. Všetko toto je zvýraznením oslavy najväčšieho Daru lásky Otca, Ježiša 
Krista, ktorý prichádza na svet. Žiaden iný dar by Ho nemal zatieniť. Aj obdarovávanie sa má 
spojiť s domácou pobožnosťou do jednej bohoslužby.  
 

Najdôležitejšie sviatky Cirkevného roka  
 

Panna Mária Bohorodička      1. január 
Zjavenie Pána       6. január 
Vel'konočná nedel'a a všetky nedele v roku  
Nanebovstúpenie Pána  
Zoslanie Ducha Svätého (nedeľa)  
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv  
Sv. Peter a Pavol, apoštoli     29. jún  
Nanebovzatie Panny Márie     15. august  
Všetkých svätých        1. november  
Nepoškvrnené počatie Panny Márie     8. december  
Narodenie Pána      25. december 
 
  

8.2. STRETNUTIA RODÍN VO FARNOSTI 
 

 Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí by mohli pokračovať stretnutiami rodín - 
manželských párov vo farnosti napr. raz za mesiac. Témy a priebeh spoločných stretnutí 
ponúka pastoračná pomôcka vydaná Pápežskou radou pre rodinu k príprave lV. Svetového 
stretnutia rodín v r. 2003 v Manile s názvom Kres ťanská rodina - radostná zves ť pre tretie 
tisícro čie. Obsahuje 12 meditácií - podnetov na rozhovory a spoločnú modlitbu.  
 


