
13. Láska je...  

 

Svätý Otec 
„Vy, manželia, máte dar sviatostnej milosti, ktorá vás môže zdokonaliť v láske... Hovorme teda o tejto 
láske! „Láska je trpezlivá, je dobrotivá; láska nezávidí druhým, pýchou sa nenadúva. Láska nie je 
nehanebná, nehľadá vlastný záujem, nerozčuľuje sa. Láska nemyslí na zlo, neteší sa z nespravodlivosti, 
ale v pravde nachádza radosť.“ (Porov. 1 Kor 13, 4 – 7)1 
 

„Láska sa prežíva a pestuje v živote, ktorý každodenne zdieľajú manželia – medzi sebou 
navzájom i spolu s deťmi. Je preto dobré sa tu pristaviť a hlbšie sa zamyslieť nad zmyslom tohto 
Pavlovho textu i nad tým, aký je dôležitý pre konkrétny život každej rodiny.“ (AL 90) 
 
Milovať tiež znamená byť vľúdny a ohľaduplný [...] láska sa nechová grobiansky, nekoná 
nezdvorilo, nie je hrubá v správaní. Jej spôsoby, slová a gestá sú príjemné, nie príkre či strohé. 
Prieči sa jej pôsobiť druhým utrpenie. [...] [Vľúdnosť a zdvorilosť] nie je štýl, ktorý si kresťan 
môže zvoliť alebo odmietnuť: je súčasťou základných požiadaviek lásky, a preto, každá ľudská 
bytosť má byť prívetivá voči tým, ktorí ju obklopujúʻ.“ (AL 99) 

 
Manželia Julie e Gérard 
Julie: „Pri sedemnástom výročí nášho manželstva sme cítili potrebu trochu sa zastaviť a osvetliť 
problematické oblasti nášho manželského života. Táto skúsenosť, pri ktorej nás viedol kňaz, bola pre 
nás veľmi obohacujúca. Dokonca nás kňaz na záver požiadal, aby sme sa zaňho pomodlili.  
Gérard: „Na konci tohto stretnutia sme dostali svetlo na mnohé problematické oblasti. Jedného dňa 
mi bolo ťažko, pretože došlo medzi nami k nedorozumeniu. A keď príde k nedorozumeniu, vtedy sa 
mračím a mlčím. Potom jedného rána, keď som sa prebudil, vidím na svojej skrinke darček a uvedomil 
som si, že mám narodeniny. Pamätám si, že som sa z darčeka veľmi potešil, a ukázal som ho deťom; 
bol som skutočne šťastný a nedorozumenie bolo preč.“ 
 

„Ak nepestujeme trpezlivosť, vždy si nájdeme výhovorku, aby sme odpovedali hnevom, a 
napokon sa staneme ľuďmi, ktorí nedokážu žiť s ostatnými, stanú sa z nás asociáli, neschopní 
ovládať svoje výbušné správanie – a rodina sa zmení na bojové pole.“ (AL 92) 
„Každý deň si, vstupovanie do života druhého, aj keď je súčasťou nášho vlastného života, 
vyžaduje citlivý postoj a sebaovládanie, ktoré dokážu obnoviť dôveru a rešpekt.“ (AL 99) 

 
Pozvanie k zamysleniu: 

 Milovať znamená preukazovať druhému gestá lásky a zároveň, stať sa „vľúdnymi“, teda 
rozmýšľať o tom, ako sa správam a uľahčovať druhým, aby nás milovali. 

 
Dynamika v rodine 

 „Láska je...“ Pápež František poukazuje na niekoľko charakteristických znakov lásky. Zvoľme si 
jeden a dajme si predsavzatie konkrétne ho uskutočňovať v svoje rodine. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine 

 Ponúknime rodinám chvíľu „stíšenia/ústrania“, aby sme ich mohli priviesť k zamysleniu sa 
nad svojimi vzťahmi vo svetle Hymnu na lásku (1 Kor 13, 4-7). 

 
 

                                                           
1 Porov. Slovenská jeruzalemská biblia 

 



Modlitba 
Pane, láska je trpezlivá; 
pomôž mi, aby som bol trpezlivý s druhými. 
Pane, láska je vľúdna; 
pomôž mi, aby som vždy uprednostňoval dobro druhého, 
pred svojím, aj keď ma to bude niečo stáť. 
Pane, láska nezávidí; 
nauč ma, aby som sa tešil z úspechov druhých. 
Pane, láska sa nevypína; 
daruj mi pokoru, aby som rozpoznal tvoje dary. 
Pane, láska sa nevystatuje, 
veď ma, aby som dával do stredu druhých. 
Pane, láska nie je nehanebná, 
pomôž mi, aby som videl v druhých Tvoju tvár. 
Pane, láska nehľadá vlastný záujem; 
daj mi okúsiť radosť z dobroprajnosti. 
Amen. 
 


