3.
Rodina – znamenie milosrdenstva
Pápež František
„Exhortáciou Amoris Laetitia by som rád povzbudil každého z vás, aby bol znamením milosrdenstva
a blízkosti tam, kde sa rodinný život neuskutočňuje dokonalým spôsobom alebo sa nerozvíja s pokojom
a radosťou.“
„Mnohí nechápu, že posolstvo Cirkvi o manželstve a rodine je jasným odrazom ohlasovania a
prístupu Ježiša, ktorý predkladal náročný ideál, no zároveň si vždy zachoval súcitnú blízkosť k
slabým osobám, akými boli napríklad Samaritánka alebo cudzoložná žena.“ (AL 5)
Manželia Michael a Hun Ching
„Manželia potrebujú pomoc, aby mohli rásť vo vzťahu a aby boli dobrými vzormi pre svoje deti. A práve
tu má Cirkev zohrávať dôležitú úlohu.
„V tomto kontexte „sú páry neraz neisté, váhavé a majú ťažkosti nachádzať spôsoby, ako ďalej
rásť. Mnohí majú tendenciu zostať v začiatočných štádiách emocionálneho a sexuálneho života.
Kríza páru destabilizuje rodinu a prostredníctvom rozlúk a rozvodov môže napokon viesť k
vážnym dôsledkom na dospelých, deťoch i spoločnosti oslabí jednotlivca aj spoločenské putá“.
Manželské krízy sa často riešia „uponáhľaným spôsobom a bez odvahy zachovať trpezlivosť;
bez skúmania, vzájomného odpustenia, zmierenia a obety. Zo zlyhaní tak vznikajú nové vzťahy,
nové páry, nové zväzky a nové manželstvá, čím sa vytvárajú zložité rodinné situácie,
problematické pre kresťanský život“. (AL 41)
Pozvanie k zamysleniu:


Ako prežívame „milosrdenstvo“ v našej rodine?

Dynamika v rodine:


Každý člen rodiny sa pousiluje vykonať gesto odpustenia a prijatia voči druhému členovi rodiny.

Dynamika v komunite alebo v skupine:


Usporiadajte „slávnosť odpustenia“, ktorej súčasťou môže byť aj prijatie sviatosti zmierenia (
ak je to v rámci opatrení možné). Po jej prijatí môže nasledovať spoločná rodinná sviatočná
oslava.

Modlitba
Vďaka ti Pane za tvoj milujúci pohľad, ktorý nám umožňuje pozerať na naše chyby a dáva nám túžbu
a silu ich prekonávať. Vďaka ti za to, že sa cítime bezpečne, keď je nám útočiskom tvoj pohľad. Daj, aby
sme sa vedeli pozerať tým istým milujúcim pohľadom, pohľadom prijatia a pochopenia na nášho
manžela/manželku, na naše deti a na každého brata, ktorého cez deň stretneme. Amen.

