
37. 
Vydajme sa na túto cestu ako rodiny 

 
SVÄTÝ OTEC 

„Žiadna rodina nie je dokonalou skutočnosťou zhotovenou raz navždy. Neexistuje hotová rodina. Nikdy 

nestrácajme nádej kvôli svojim obmedzeniam, ani neprestaňme hľadať plnosť lásky a spoločenstva, 

ktoré nám boli prisľúbené. 

 

„Kontemplovať každú milovanú osobu očami Boha a spoznávať v nej Krista je hlbokou 

duchovnou skúsenosťou. Žiada si to slobodu a otvorenosť, ktoré umožnia oceniť jej dôstojnosť. 

... Ježiš nám je v tom vzorom, pretože keď sa k nemu niekto priblížil na rozhovor, uprel naňho 

pohľad, zahľadel sa na neho s láskou (porov. Mk 10, 21). Nik sa v jeho prítomnosti necítil 

prehliadaný, pretože jeho slová a jeho gestá boli vyjadrením tejto otázky: ,Čo chceš, aby som ti 

urobil?ʻ (Mk 10, 51). Toto sa prežíva v každodennom živote rodiny. V ňom si neustále 

pripomíname, že každý človek, ktorý s nami žije, si zaslúži všetku pozornosť, lebo má nekonečnú 

dôstojnosť – pretože je predmetom nesmiernej lásky Otca. Z toho pramení nežnosť, ktorá 

dokáže „vzbudiť v druhom radosť z toho, že sa cíti milovaný. Nežnosť sa prejavuje osobitným 

spôsobom, a to prejavovaním láskavej pozornosti voči obmedzeniam druhého, najmä keď sú 

zjavné“. (AL 323) 

„Každá rodina si vyžaduje postupný rozvoj vlastnej schopnosti milovať. ... Všetci sme povolaní 

neustále sa usilovať o to, čo presahuje nás i naše obmedzenia, a každá rodina musí prežívať 

tento neustály impulz. Kráčajme, rodiny, kráčajme ďalej! To , čo nám bolo prisľúbené, je oveľa 

väčšie, než si vieme predstaviť. (AL 325) 

 

Rodina Aymerichovcov 

„Našu rodinnú modlitbu sústreďujeme na dva dôležité momenty počas dňa: prvý je po obede, keď sa 

so staršími deťmi modlíme rozjímavú modlitbu. Druhý je večer, keď všetci spolu venujeme čas chválam 

so spevmi a tancami, a zvlášť Svätému písmu, keď sa snažíme aplikovať Božie slovo na náš život, na 

konkrétne okolnosti každého z nás.“ 

 

„Každý deň si možno nájsť niekoľko minút na zotrvanie pred živým Bohom, povedať mu o 

veciach, ktoré nám robia starosti; modliť sa za potreby rodiny; modliť sa za niekoho, kto prežíva 

ťažkú chvíľu; prosiť Pána, aby nám pomáhal prejavovať lásku; ďakovať mu za život a za jeho 

požehnanie; prosiť Pannu Máriu, aby nás ochránila svojím materinským plášťom. Jednoducho 

povedané, tento okamih modlitby môže rodinám priniesť nesmierne dobro.“ (AL 318) 

Pozvanie k zamysleniu: 

 „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“ (Mk 10,51). Často sa pýtajme sami seba, čo by sme mohli 

urobiť, aby bol iný člen rodiny šťastný. 

 

Dynamika v rodine: 

 Naplánujme si ako rodina čas na modlitbu, alebo ak to už praktizujeme, zamyslime sa nad tým, 

za koho alebo za akú konkrétnu vec by sme sa mohli spoločne modliť. 

 



Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Zamyslime sa nad nejakým gestom spoločenstva, ktorým by sa vyjadrilo prijatie. Mohli by sme 

vyzvať ľudí počas omše, aby vo chvíli, keď si dávame znak pokoja, „upriamili svoj pohľad 

a s láskou pozerali“ na niekoho v svojej blízkosti. 

 

Modlitba 

Pane, 

naša rodina nie je dokonalá, 

ale neprestaneme  

hľadať plnosť lásky, 

ktorú si nám prisľúbil. 

 

Pane, daruj nám silu, 

aby sme prekonávali  

naše obmedzenia  

a spoločne kráčali ďalej. 

 

Pomôž nám, aby sme rozdávali druhým 

radosť z toho, že sa cítia milovaní; 

pomôž nám, aby sme dokázali s láskou upriamiť náš pohľad 

na každého človeka 

ako to robíš ty. 

Amen. 

 


