
36. 
Povolaní ohlasovať 

 

SVÄTÝ OTEC 

„Aké dôležité je oznámiť manželom, že v ich sviatosti je prítomný Kristus, že nikdy nie sú sami, 

dokonca ani vtedy, keď sa cítia zúfalí. Preto je dôležité, aby páry, ktoré objavili toto tajomstvo, 

odovzdávali ho ďalším párom, ako „šuškačku“ (slovná hra „tichý telefón“), ktorá môže osvietiť 

milosťou a nádejou každú rodinu. 

„Na podnet Ducha rodinné jadro ... sa otvára, vychádza zo seba, aby svojím dobrom zahrnulo 

druhých; aby sa o nich postaralo a hľadalo ich šťastie. Táto otvorenosť sa osobitne prejavuje 

v pohostinnosti ...: ,Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, 

a ani o tom nevedeliʻ (Hebr 13, 2). Keď rodina druhých prijíma a vychádza im v ústrety ... 

,symbolizuje, vydáva svedectvo a má účasť na materstve Cirkviʻ. ... Rodina prežíva svoju 

osobitnú spiritualitu ako domáca cirkev a zároveň ako bunka životne dôležitá pre premenu 

sveta.“ (AL 324) 

„Rodina sa tak konštituuje ako subjekt pastoračnej činnosti prostredníctvom priameho 

hlásania evanjelia a dedičstva rozličných foriem svedectva, a to: solidarita s chudobnými, 

otvorenosť k rozmanitosti ľudí, ... morálna a materiálna solidarita voči druhým rodinám, 

predovšetkým tým najchudobnejším, úsilie o podporu spoločného dobra ..., počnúc územím, na 

ktorom rodina žije.“ (AL 290) 

 

Rodina Aymerichovcov 

„Práve preto, že počas celého nášho vzťahu sme si nespočetne krát uvedomili našu vlastnú 

obmedzenosť a bezvýznamnosť, uvedomujeme si, že vďaka týmto chvíľam modlitby Boh robí našu 

misiu plodnou.“ 

„Odovzdávanie viery predpokladá, že rodičia prežívajú reálnu skúsenosť toho, že Bohu 

dôverujú, hľadajú ho a potrebujú, pretože len týmto spôsobom ,z pokolenia na pokolenie ide 

chvála tvojich skutkovʻ (Ž 145, 4) a ,otec synom zvestuje tvoju vernosťʻ (Iz 38, 19).“ (AL 287)  

Pozvanie k zamysleniu: 

 Porozmýšľam o tom, ako a kde ma Pán volá, aby som svedčil o sile jeho prítomnosti v mojom 

živote. 

Dynamika rodiny: 

 Zamyslime sa nad darom, ktorý v rodine máme, že každému, kto vstúpi do nášho domu, 
môžeme sprostredkovať stretnutie s Ježišom, a to cez jednoduché gestá prijatia. 
 

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Ako spoločenstvo sa snažme byť „rodinou, ktorá prijíma druhých a vychádza im v ústrety“ (AL 

324). Mohli by sme zorganizovať „Večierok prijatia“, na ktorý každá rodina pozve niekoho, kto 

je vzdialený od Cirkvi, nechodí do kostola alebo je sám. 

 

 



Modlitba 

Pane, 
zažili sme silu Tvojej prítomnosti 
v samote, 
v bolesti, 
v ťažkých chvíľach. 
 
Pomôž nám podeliť sa s ostatnými bratmi a sestrami 
o radosť z toho, že sme Ťa stretli živého, 
prítomného v našom živote a v našej rodine. 
 
Pomôž nám byť otvorenou rodinou, 
ktorá vie prijať, 
ktorá sa vie starať o druhých. 
 
Pomôž nám premieňať svet 
Tvojou láskou. 
 
Amen. 
 


