
11. 
Cirkev je „rodinou rodín“ 

 
Svätý Otec 
„Každá rodina je dobrom, posilou pre Cirkev! Krása daru, ktorý vzniká vo vnútri rodiny, radosť zo života, 
ktorí sa rodí a starostlivosť o najmenších, o chorých, o starých robia každú rodinu nenahraditeľnou 
nielen v Cirkvi, ale aj v celej spoločnosti. Hľa, preto je Cirkev ,rodinou rodínʻ obohacovaná prínosom 
každého z vás.“ 
 

„Láska prežívaná v rodinách je neustálou posilou pre život Cirkvi.“ ( AL 88 ) 
 

„Cirkev je rodina rodín, neustále obohacovaná životom všetkých domácich cirkví. Takže ,vďaka 
sviatosti manželstva sa každá rodina stáva dobrom pre Cirkev, so všetkými účinkami. V tejto 
perspektíve bude pre súčasnosť Cirkvi určite vzácnym darom vziať do úvahy aj vzájomnosť 
medzi Cirkvou a rodinou: Cirkev je dobrom pre rodinu, rodina je dobrom pre Cirkevʻ.“ (AL 87) 

 
Manželia Antonio a Angela 
Angela: „Naša tretia dcéra, Mária, sa narodila v r. 2005, keď som mala 43 rokov. Ľudia v mojom okolí 
si mysleli, že je to veľké riziko a mnohí mi radili, aby som sa vzdala toho tehotenstva. 
Antonio: Nuž, zakúsili sme, že ovocím nášho manželstva je neustále požehnanie. 
 

„Preto aj ,manželia, ktorým Boh nedoprial mať deti, môžu i napriek tomu viesť zmysluplný 
manželský život z hľadiska ľudského i kresťanskéhoʻ. Odhliadnuc od toho je tento zväzok 
zameraný na plodenie [detí] ,svojou prirodzenou povahouʻ. Dieťa, ktoré sa rodí, neprichádza 
zvonku ako čosi pridané k vzájomnej láske manželov; vzniká v samom srdci tohto vzájomného 
darovania sa, ktorého je ovocím a naplnením. Neprichádza akoby na záver nejakého procesu, 
ale je prítomné od počiatku v ich láske ako podstatná črta, ktorá nemôže byť popretá bez toho, 
aby samotná láska nezostala zdeformovaná. Od samotného počiatku láska odmieta každý 
podnet na uzatvorenie sa do seba, a otvára sa plodnosti, ktorá jej umožňuje presahovať 
vlastnú existenciu.“ (AL 80) 

 
„ ,Rozhodnutie pre adopciu alebo pestúnsku starostlivosť vyjadruje osobitnú plodnosť 
manželskej skúsenostiʻ. S veľkou vďačnosťou Cirkev ,podporuje rodiny, ktoré prijímajú, 
vychovávajú a zahŕňajú láskou deti so zdravotným postihnutímʻ.“ (AL 82)  
 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Naša rodina je darom nielen pre nás samých a naše deti, ale pre celú Cirkev. Sme darom, 
pretože naše gestá lásky zjavujú každému človeku obraz otcovskej a materinskej lásky Boha. 
Čo v nás vyvoláva táto pravda? 

 
Dynamika v rodine: 

• Ako konkrétne môže byť naša láska plodná, teda, ako môžeme prejaviť našu lásku voči ľuďom, 
ktorí sú okolo nás? 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Manželské páry/rodiny a kňazi/diakoni sa môžu porozprávať o tom, čo očakávajú jedni od 
druhých, a spoločne uvažovať o tom, ako sú Cirkev i rodina nevyhnutné pre spoločné 
budovanie Cirkvi. 

 
  



Modlitba 
Svätá nazaretská rodina, 
ktorá si žila v úplnom odovzdaní sa do Božích rúk, 
svedok milosrdnej dobroty Pána, 
požehnaj všetky rodiny sveta. 
Prebuď sväté túžby v srdciach mladých ľudí. 
Vlej do sŕdc snúbencov Ducha čistoty a vzájomnej úcty. 
Zapusti hlboko v srdciach manželov lásku – pevnú a veľkodušnú. 
Rozvíjaj v živote rodičov zmysel materstva a otcovstva. 
Učiň z každej kresťanskej rodiny výrečný znak Božej lásky k svetu; 
nech sú ako malé domáce cirkvi, v ktorých milosť plodí bohaté ovocie svätosti. 
Amen. 
 


