
7. 
Opravdivá láska je vždy plodná 

 
Svätý Otec 
„Plodnosť manželského páru je obrazom dynamiky lásky, ktorá pôsobí v Bohu, v jeho stvoriteľskom 
akte. Plodná láska, láska, ktorá plodí, je symbolom Božieho vnútorného života. Zakaždým, keď sa počne 
dieťa, muž a žena plodia spolu s Bohom, darujú dieťa Bohu, ktorý vstupuje do tejto lásky. Preto je každý 
ľudský život jedinečný a vzácny a je potrebné ho chrániť.“ 
 

„[Manželský] pár, ktorý miluje a splodí život, je skutočnou živou „sochou“ (nie tou zo skaly alebo zo 
zlata, ktorú Dekalóg zakazuje), schopnou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Plodná láska sa preto 
stáva symbolom vnútorného Božieho života [...] Plodivá schopnosť ľudského páru je vskutku tou cestou, 
po ktorej napredujú dejiny spásy. Z tohto uhla pohľadu sa plodný vzťah páru stáva obrazom na 
pochopenie a opísanie Božieho tajomstva.“ (AL 11) 
 
Manželia Pedro a Trini 
Pedro: „Uvedomujeme si, že deti nám dal Boh, že nie sú našim majetkom. Našou úlohou je pomôcť im, 
aby naplnili svoje poslanie a uskutočnili svoj vlastný životný projekt“. 
 
Trini: „Odovzdávame si vieru navzájom: rodičia deťom a deti rodičom. Rodičia odovzdávajú Božie 
otcovstvo a deti nás učia, čo to znamená byť synmi, byť deťmi “. 
 
„Biblia považuje rodinu aj za miesto, kde prebieha katechéza [...]: „Čo sme počuli a poznali a čo nám 
rozprávali naši otcovia, nezatajíme pred ich synmi; ďalším pokoleniam vyrozprávame slávne a mocné 
skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. [...] Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom“ (Ž 78, 3–6). Teda 
rodina je miestom, kde sa rodičia stávajú prvými učiteľmi viery pre svoje deti. Je to „remeselná“ úloha, 
z osoby na osobu: [Rodičia] učia sa tomuto „majstrovskému remeslu“ ktoré sa prenáša z jednej osoby 
na druhú: „A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta [...], odpovieš mu...“ (Ex 13, 14).“ (AL 16) 
 
Evanjelium nám pripomína aj to, že deti nie sú majetkom rodiny, ale majú pred sebou svoju osobnú 
cestu života. Ak je pravda, že Ježiš sa predstavuje ako vzor podriadenosti svojim pozemským rodičom, 
lebo im bol poslušný (Porov. Lk 2, 51), je tiež isté, že ukazuje, že životné rozhodnutie dieťaťa a jeho 
kresťanské povolanie si môžu vyžadovať odstup – na uskutočnenie jeho oddania sa Božiemu 
kráľovstvu.“ (AL 18) 
 
Pozvanie k zamysleniu: 

 Naše deti, prirodzené i duchovné, sú darmi od Boha, ktorý nám ich zveruje, aby sme ich mohli 
vychovávať ako Jeho deti. Čo to pre nás konkrétne znamená? Sme si toho vedomí? 

 
Dynamika v rodine: 

 Spolu s manželkou či manželom a potom s rodinou uvažujme o tom, v čom nás Pán v týchto 
rokoch urobil plodnými. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 „Každý, kto sa bojí Pána, je plodný“ (Porov. Ž 128, 1-6). Žalmista nevzťahuje tieto slová iba na 
biologické deti, ale aj na všetky deti, ktoré môže plodiť každý manželský pár v láske Ducha 
Svätého. Zamyslime sa nad tým, čo pre našu rodinu znamená byť plodný v komunite, ku ktorej 
patríme. Ako konkrétne vyjadrujeme túto plodnosť? Čo robíme preto, aby sme žili túto 
plodnosť konkrétne každý deň?  

 Ako slúžime iným? Akú službu preukazujeme iným a komunite v ktorej žijeme? 
 



Modlitba 
Svätá nazaretská rodina, 
prebuď znovu v našej spoločnosti vedomie 
posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny, 
ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného dobra. 
Nech je každá rodina pohostinným príbytkom dobroty a pokoja 
pre deti i starších ľudí, 
pre chorých a osamelých, 
pre tých, ktorí sú chudobní a v núdzi. Amen. 
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