
12. 

Zmysel  nášho spoločného života 

 
Svätý Otec  
„Aj ostatní pápeži predo mnou písali o témach, ktoré zaujímajú rodiny: hovorím o nich v [exhortácii] 
Amoris Laetitia. Čítajte ju a nájdete odpovede na mnohé otázky o zmysle Vášho spoločného života.“ 
 

„Tu chápeme spôsob života v rodine. ,Nazaret nech nám pripomína, čo je rodina, čo je 
spoločenstvo lásky, jej prostú a jednoduchú krásu, jej posvätný a neporušiteľný charakter; nech 
nám ukazuje, aká láskavá a nenahraditeľná je výchova v rodine, nech nás učí aká je prirodzená 
úloha rodiny v spoločenskom poriadkuʻ (Pavol VI., Príhovor v Nazarete, 5. januára 1964).“ (AL 
66) 
 
„V perspektíve Božej pedagogiky sa Cirkev s láskou obracia na tých, ktorí sa podieľajú na jej 
živote nedokonalým spôsobom: spolu s nimi prosí o milosť obrátenia, povzbudzuje ich, aby 
konali dobro, aby sa s láskou starali jeden o druhého a mali účasť na službe spoločenstvu, v 
ktorom žijú a pracujú.“ (AL 78)  

 
Pozvanie k zamysleniu: 

• Cirkev nám ponúka mnoho dokumentov, ktoré nám pomáhajú pochopiť rodinu. Aj my sa 
máme cítiť povolaní reagovať na výzvu Svätého Otca, aby sme čítali niektoré z týchto 
dokumentov, zvlášť jeho apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. 

 
Dynamika v rodine: 

• Nájdime v obsahu exhortácie Amoris Laeititia tému, ktorá nás zaujíma. Prečítajme si ju a spolu 
o nej meditujme. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Nájdime v obsahu exhortácie Amoris Laeititia tému, ktorá nás zaujíma. Prečítajme si ju 
a meditujme o nej. Potom sa v skupinke podeľme o naše úvahy. 
 
 

Modlitba 
Verím v rodinu, ó, Pane: 
v rodinu, ktorá vzišla z tvojho stvoriteľského plánu, 
založenú na skale večnej a plodnej lásky; 
Ty si si zvolil rodinu za svoj príbytok medzi nami, 
chcel si, aby bola kolískou života. 
Verím v rodinu, ó, Pane: 
aj keď do nášho domova vstúpi tieň kríža, 
keď láska stráca svoje pôvodné čaro 
a keď sa všetko stáva namáhavé a ťažké. 
Verím v rodinu, ó, Pane: 
ako žiarivý znak nádeje uprostred krízy našej doby; 
ako zdroj lásky a života, 
ako protiváha mnohých útokov sebectva a smrti. 
Verím v rodinu, ó, Pane: 
ako moju cestu k plnému ľudského naplneniu, 
ako moje povolanie k svätosti, 
ako moje poslanie premieňať svet na obraz tvojho Kráľovstva. 
(otec Enrico Masseroni, arcibiskup) 

 
 
Pozvanie k čítaniu 
exhortácie Amoris laetitia, 
body 58-88 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia

