
14. 
Láska nie je len cit 

SVÄTÝ OTEC 
„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Všetko! Čokoľvek! Je to láska napriek 
všetkému. Milovať znamená radovať sa z druhých, z ich úspechov. Aké je dôležité učiť deti, aby 
oslavovali radosť druhých. Narodeniny, dosiahnutie nejakého úspechu! Pretože je dobré, keď je rodina 
miestom, kde sa oslavuje radosť! 
 

„Z celého textu vidno, ako Pavol nástojí na tom, že láska nie je len cit, ale treba ju chápať v 
zmysle, ktorý má sloveso ,milovaťʻ v hebrejčine – teda ,robiť dobroʻ. Ako hovorieval svätý Ignác 
z Loyoly, ,láska sa musí vkladať viac do skutkov než do slovʻ.“ (AL 94) 
 
„ ,Veselého darcu miluje Bohʻ (2 Kor 9, 7); náš Pán si osobitným spôsobom cení toho, kto sa 
teší z radosti druhého. Ak sa nebudeme učiť tešiť z toho, keď sa druhému darí a sústredíme sa 
len na naše potreby, odsúdime sa na život neprinášajúci radosť [...]. Rodina vždy musí byť aj 
miestom, o ktorom každý, komu sa v živote podarí niečo dobré dosiahnuť vie, že to tam s ním 
oslávia.“ (AL 110) 

 
Manželia Julie e Gérard 
Julie: „Prihodila sa nám takáto udalosť. Každé ráno, keď sa deti zobudili, prišli do našej izby zaželať nám 
dobré ráno. Jedno ráno, naše najmladšie dieťa, ktoré vtedy malo šesť rokov, bolo svedkom tejto scény: 
trvala som na tom, že treba pozdraviť otca skôr, než odíde do práce. On však odmietal odpoveď na 
pozdrav, pretože mal zlú náladu/bol nahnevaný. Dieťa nás chvíľu pozorovalo a potom mi povedalo: 
„Mama, otec to pochopil, musíš už ísť do práce“. Zoči-voči múdrosti svojho syna som ustúpila a zmierili 
sme sa“. 
 
Gerard: Áno, naše deti pre nás veľa znamenajú. Každý deň, keď sa vrátim z práce, ich pozdravím, 
každého po jednom pobozkám, všetky štyri. Takto im zároveň odmeriam telesnú teplotu, aby som 
skontroloval, či nemajú horúčku, či sú zdravé alebo nie. To isté urobím aj s ich matkou. 
 

„Nezáleží na tom, či mi je nepríjemný, či mení moje plány, či ma obťažuje tým, aký je alebo ako 
rozmýšľa, či nie je vo všetkom taký, ako som očakával. Láska v sebe vždy nesie zmysel pre 
hlboké vcítenie sa, ktoré vedie k prijatiu druhého ako súčasť tohto sveta, aj keď koná on či ona 
odlišným spôsobom, než by som si želal/a.“ (AL 92) 

„Manželia, ktorých spája láska a navzájom si patria, hovoria jeden o druhom dobre, snažia sa 
poukázať na dobré stránky svojho manžela/manželky a nie na jeho/jej slabosti alebo chyby. [...] 
Láska nemusí byť dokonalou na to, aby sme ju ocenili [...] Láska žije spolu s nedokonalosťou, 
znáša ju a vie mlčať o ohraničeniach milovanej osoby.“ (AL 113) 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Myslím na rôznorodosť, ktorá existuje medzi členmi našej rodiny, lebo každý má rozličné dary 
a rôznu životnú cestu? 

 
Dynamika v rodine: 

• Budem sa snažiť radovať sa z úspechov druhého a s radosťou ich ocením. Podelím sa s druhými 
o radosť, z ktorej sa dnes chcem tešiť. 

 
 

 



Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Ak niekto chce, môže sa podeliť o charakteristický znak lásky, opísaný v Hymne na lásku, ktorý 
ho najviac zasiahol a ktorý mu je najviac blízky alebo vzdialený alebo cudzí. 

 
 
Modlitba 

Pane, láska sa nerozčuľuje, nie je výbušná, 
Odním z mojich pier slová, ktoré môžu zraniť. 
Pane, láska nemyslí na zlé; 
daruj mi pohľad lásky. 
Pane, láska sa neteší z neprávosti; 
otvor moje srdce voči potrebám mojich bratov. 
Pane, láska sa raduje z pravdy; 
veď naše kroky smerom k tebe. 
Pane, daruj nám radosť z pocitu, že sme tebou milovaní 
láskou, ktorá všetko odpúšťa, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko vydrží. 
Iba tak budeme môcť chcieť darovať 
Tvoju lásku každému bratovi a sestre. 
Amen. 


