
6. 

Nikto z nás nie je predurčený k tomu, aby bol sám 
 
Svätý Otec 
„Ako vzniká rodina? Vzniká zo stretnutia medzi „ja“ a „ty“, zo stretnutia muža a ženy, ktorí sa navzájom 
objavujú a uzdravujú svoju samotu. Nikto z nás nie je predurčený k tomu, aby bol sám. Sme určení pre 
druhého, aby sme boli pre niekoho darom lásky a plodili život v láske. “ 

 
„Z tohto stretnutia, ktoré uzdravuje samotu, pramení plodenie a rodina. [...] „pripúta sa [muž] 
k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ . [...] Sloveso „pripútať sa“ v hebrejskom origináli 
označuje intenzívny súzvuk, fyzické a vnútorné primknutie [...]. Poukazuje sa tým na manželské 
zjednotenie/jednotu) nielen v jej pohlavnom a telesnom rozmere, ale aj v slobodnom darovaní 
lásky.“ (AL 13) 

Manželia Pedro a Trini 

Trini: „Rada si uvedomujem, že sme Božími nástrojmi, máme veľkú dôveru v jeho plán a vieme, že jeho 
Prozreteľnosť nám ho pomôže naplniť“. 

Pedro: „Naša rodina je domácou cirkvou, Božia láska je v nej prítomná, Ježiš je prítomný pri našom 
stole, v našej modlitbe, v tom, ako vychovávame svoje deti, v bolesti i radosti.“ 

„Vieme, že v Novom zákone sa hovorí o ,cirkvi, ktorá sa stretá v domeʻ [...]. Životný priestor 
rodiny sa môže premeniť na domácu cirkev, na sídlo Eucharistie, prítomnosti Krista sediaceho 
pri tom istom stole. Nezabudnuteľná je scéna vykreslená v Zjavení apoštola Jána: ,Stojím pri 
dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať 
a on so mnouʻ (3, 20). Tak sa zobrazuje dom, ktorý vo svojom vnútri ukrýva Božiu prítomnosť, 
spoločnú modlitbu, a teda aj Pánovo požehnanie.“ (AL 15) 

„Rodina je povolaná k spoločnej, každodennej modlitbe, k čítaniu Božieho slova a k 
eucharistickému prijímaniu, aby v nej rástla láska a premieňala sa čoraz viac na chrám, v 
ktorom prebýva Duch.“(AL 29) 

Pozvanie k zamysleniu: 

 Živá prítomnosť Ježiša v našej láske, vďaka [účinkom] sviatosti manželstva, vytvára z našej 
rodiny domácu cirkev. Pouvažujme nad tým a podeľme sa s manželkou, manželom alebo 
v rodine s tým, čo v nás vyvoláva táto úžasná pravda.  

 
Dynamika rodiny: 

 Stalo sa už niekedy, že kvôli môjmu správaniu prežíval môj manžel, moja manželka chvíle 
osamelosti? Skúsme sa o tom porozprávať. Môžeme sa opýtať aj našich detí, či sa im už stalo, 
že sa cítili v rodine osamelo. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Dokážeme sa ako rodiny, domáce cirkvi, porozhliadnuť okolo seba a preukázať prijatie tým 
ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov prežívajú chvíle osamelosti? Každý manželský pár alebo rodina 
si urobí konkrétne predsavzatie v tomto smere, pričom porozmýšľa o niekom, kto sa nachádza 
v ich okolí a prežíva ťažké chvíle alebo samotu. 

 
  



Modlitba 
Pane Ježišu, 
velebíme ťa za to, že si prítomný v našej rodine, našej domácej cirkvi.  
Prosíme ťa, pomôž nám,  
aby sme si pozorne všímali okolie, 
aby sa nikto nemusel cítiť osamelý 
kvôli nášmu správaniu, 
kvôli tomu, že ho nevieme zahrnúť objatím prijatia, 
a kvôli tomu, že sme použili nevhodné slová. 
Daj, aby sme sa dokázali zastaviť, 
a s radosťou venovali svoj čas počúvaniu, 
a preukazovali si gestá prijatia, skutky milosrdenstva a odpustenia. 
Amen. 


