4.
Starať sa o každú rodinu
Pápež František
"Dnes začíname cestu, po ktorej pôjdeme spoločne desať mesiacov, aby sme hovorili o tom, aké je
krásne byť rodinou. Každý je povolaný starať sa o život rodín s láskou, pretože ony nie sú problémom,
vždy sú darom a hľadiac do budúcnosti sú príležitosťou.“
„Zmluva lásky a vernosti, z ktorej žije Svätá nazaretská rodina, osvetľuje princíp, ktorý dáva
formu každej rodine a robí ju schopnou lepšie čeliť premenám života a dejín. Na tomto základe
sa každá rodina, napriek svojej slabosti, môže stať svetlom vo tmách sveta. „Tu chápeme
spôsob života v rodine. Nazaret nech nám pripomína, čo je rodina, čo je spoločenstvo lásky, jej
prostú a jednoduchú krásu, jej svätý a neporušiteľný charakter; nech nám ukáže, aká krásna a
nenahraditeľná je výchova v rodine, nech nás poučí o jej prirodzenej funkcii v spoločenskom
poriadku“ (Pavol VI., Príhovor v Nazarete, 5. januára 1964)“. (AL 66)
Manželia Michael a Hun Ching
Amoris Laetitia skutočne potvrdzuje to, čo sme v praxi robili, keď sme sa snažili naplniť našu úlohu byť
rodičmi, a boli schopní zapojiť naše deti do života a aktivít Cirkvi, ako je dobrovoľníctvo či misijné cesty.
A skutočne, všetkým nám to pomáha, keď cítime, že náš život je zmysluplný.
Pozvánka k zamysleniu:
 Čo je pekné na našej rodine, mimo našich ohraničení, trápení a ťažkostí?
Dynamika v rodine:
 Každý člen rodiny povie ostatným nejaký pozitívny a krásny aspekt každého jedného člena
svojej rodiny.
Dynamika v komunite alebo v skupine:
 Každý povie niečo pekné a zvýrazní pozitívne aspekty vlastného spoločenstva, ktoré je akoby
širšou rodinou.
Modlitba
Pane Ježišu, zverujeme ti našu rodinu a každú rodinu vo svete. Nauč nás, aby sme na seba hľadeli
neustále s novým údivom, a aby sme si nikdy nemysleli, že poznáme jeden druhého až do hĺbky, ale
aby sme dokázali stále vidieť nekonečnú krásu, ktorú si vložil do každého človeka. Pomôž nám objaviť,
že láska má svoje požiadavky a daj nám silu, aby sme ich vždy rešpektovali.
Amen.
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