38.
Aby sa domov stal cirkvou
SVÄTÝ OTEC
„Drahí manželia, pomôžte si navzájom prežívať krásu domácej cirkvi, vytvárať ,cirkev v domeʻ.
Vytvárajme vo farnostiach príležitosti pre stretnutia, modlitby za rodiny, pre rast, diskusiu, adoráciu –
tak pre veľkých ako i malých. Musíme byť ,rodinou rodínʻ, kde sa každý cíti prijatý a milovaný. Toto je
Cirkev.
„Ale čo sa stane, keď sa otec a matka pohádajú a nastane tam menšia búrka? Je to ľudské. Môžu
lietať taniere, ale len pod podmienkou, že pred koncom dňa sa uzavrie mier. Nejaké gesto, úsmev, ale
v prvom rade mier. Pretože poviem vám, že studená vojna na druhý deň je veľmi nebezpečná“.
„My pastieri musíme povzbudzovať rodiny, aby rástli vo viere. ... povzbudzovať ich, aby si
počas týždňa vyhradili čas na rodinnú modlitbu, pretože rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu
zostaneʻ. Božie slovo je nielen dobrá zvesť pre súkromný život osôb, ale aj kritérium
posudzovania a svetlo pre rozlišovanie rôznych výziev, s ktorými sa manželia a rodiny
stretávajú“. (AL 227)
„Pravdou je, že ,rodinné spoločenstvo možno uchovávať a zdokonaľovať iba za cenu
sebazaprenia a sebaobety. Od všetkých a od každého jednotlivo vyžaduje pohotovú a
veľkodušnú vôľu, ochotnú na pochopenie, sebaovládanie, odpustenie a zmierenie.ʻ“.
Odpustenie založené na pozitívnom prístupe, ktorý sa snaží pochopiť slabosti iných a odpúšťa
ich. (AL 106, 105)
Pozvanie k zamysleniu:


Zamyslím sa nad tým, ako sa správam vtedy, keď v rodine dôjde k nedorozumeniu. Je vtedy
môj postoj taký, že hľadám, kto má pravdu, alebo sa predovšetkým snažím pochopiť toho
druhého a jeho dôvody?

Dynamika v rodine:


Mohli by sme svojej rodine navrhnúť „týždeň odpustenia“: bol by to čas, keď sa každý člen
rodiny pousiluje svojím spôsobom odpustiť druhému. Na konci týždňa sa môžeme podeliť
o svoje skúsenosti s odpustením.

Dynamika spoločenstva alebo skupiny:


Ponúknime nášmu spoločenstvu v tomto týždni eucharistickú adoráciu, aby sme zvýraznili
rodinný rozmer spoločenstva.

Modlitba k Svätej rodine
Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.
Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.
Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený a pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina,
daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
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