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Ježiš prebýva v rodine 

 

SVÄTÝ OTEC 

„Každá rodina si želá žiť v pokoji a v prostredí, kde sa každý cíti milovaný a pochopený. Ako môže rodina 

vytvoriť vo svojom vnútri prijímajúce prostredie? V rodine nie sú len manžel a manželka, deti, pretože 

v manželstve prebýva Ježiš. Pán žije v skutočnej a konkrétnej rodine, vyjadruje sa v gestách lásky, v 

konkrétnych gestách medzi manželom a manželkou, medzi rodičmi a deťmi. Láskyplné dotyky 

v rodine sú také dôležité. Keď v rodine chýbajú láskyplné dotyky, môžeme povedať, že do rodiny prišla 

zima, existenciálna zima“. 

 

„Božia láska sa vyjadruje cez ,živé a konkrétne slová, ktorými si muž a žena vyznávajú svoju 

manželskú láskuʻ. Obaja sú teda vzájomným odrazom Božej lásky, ktorá utešuje slovom, 

pohľadom, pomocnou rukou, pohladením, objatím. Preto ,chcieť založiť rodinu znamená 

rozhodnúť sa byť súčasťou Božieho sna; rozhodnúť sa s ním snívať, chcieť s ním budovať, 

odvahu pripojiť sa k nemu v tomto príbehu budovania sveta, kde sa nikto nebude cítiť sám ʻ“. 

(AL 321) 

Rodina Aymerichovcov 

„Dnes sa s vami chceme podeliť o určité miesto, ktoré máme u nás doma, ktorým je naša ,domáca 

svätyňa. Je to naše miesto chvály, stretnutia s Bohom, miesto modlitby, kde sa snažíme rozvíjať svoju 

rodinnú pastoráciu, aby sme žili ako domáca cirkev.“ 

„Spiritualita sa vteľuje do rodinného spoločenstva. Preto tí, ktorí majú hlboké duchovné túžby, 

nesmú cítiť, že ich rodina vzďaľuje od rastu v duchovnom živote, ale že je cestou, ktorú Pán 

používa, aby ich priviedol na vrcholy mystického spojenia.“ (AL 316) 

 

Pozvanie k zamysleniu: 

 Cez moje skutky lásky sa Boh môže láskyplne dotknúť môjho manželského partnera, našich 

detí, ľudí, ktorých stretávam. Zamyslím sa nad týmto veľkým darom a nad tým, ako ho 

prežívam. 

Dynamika v rodine: 

 Ježiš prebýva v našom dome. Zamyslime sa spoločne nad tým, čo by nám pomohlo pamätať na 

to, že Ježiš nie je obraz, ktorý treba uctievať, ale živo prítomný. Môžeme sa naňho obrátiť 

v každej chvíli a v každej miestnosti nášho domu. 

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Vyzvime rodiny, aby sa zamysleli alebo vytvorili symbol/obraz, ktorý by komunikoval Ježišovu 

prítomnosť každému, kto vstúpi do ich domu. 

  



Modlitba 

 

Ďakujeme ti, Pane, 

že si prítomný v našej rodine. 

 

Ďakujeme Ti, že vďaka Tvojej sile 

môžeme vždy znovu povstať  

a kráčať ďalej po ceste, 

prekonávajúc ťažkosti,  

problémy a nedorozumenia. 

 

Pomôž nám, aby sme vynachádzali nové gestá lásky, 

pretože „ten, kto miluje, žije radostne“. 

Pomôž nám, aby sa sen o našej rodine, 

ktorý máš vo svojom srdci, 

stal skutočnosťou. 

 

Amen. 

 


