
16.  
Láska je dynamický proces 

 

SVÄTÝ OTEC 
„Manželstvo je vzácny znak, je to ikona Božej lásky k nám. To neznamená, že láska medzi manželmi 
musí byť dokonalá... Nikto nie je dokonalý. Ale láska medzi manželmi je dynamický proces, ktorý sa 
rozvíja a zdokonaľuje počas celého života. Preto manželstvo vyžaduje vernosť. Manželstvo je navždy.“ 
 

Je potrebné „prijať manželstvo ako výzvu, ktorá si žiada bojovať, opätovne sa narodiť, nanovo 
sa objavovať a začínať stále odznova... Aby takáto láska mohla prekonať každú skúšku a napriek 
všetkému zostať verná, je potrebný dar milosti, ktorý ju posilní a pozdvihne.“ (AL 124) 
 
Preto, v kresťanskom manželstve, „Duch, ktorého vylieva Pán, darúva nové srdce a robí muža 
a ženu schopnými milovať sa navzájom tak, ako nás miloval Kristus.“ (AL 120) 

 

Manželia Donato a Francesca Leopaldi 

Boh je verný svojmu plánu lásky, dôveruje kresťanským manželom a spolieha sa na nich! Dar Jeho lásky 
umožňuje ono „navždy“ dvoch krehkých, obmedzených a zranených stvorení, no ktoré sú stvorené na 
,jeho obraz a podobuʻ, a preto sú určení pre večnosť, tú večnosť, ktorá je Božím ,navždyʻ“. 
 

„Avšak sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek objaví väčší plán, než sú jeho vlastné 
projekty, [plán] ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú svoju 
budúcnosť“. (AL 124) 

„Láska, ktorú si [manželia] sľubujú, presahuje každú emóciu, cit a rozpoloženie 
ducha...[Manželov] každý deň udržiava pri živote rozhodnutie milovať, patriť si navzájom, 
zdieľať celý život a pokračovať v láske a odpúšťaní. Obaja kráčajú cestou rastu a osobného 
rozvoja. (AL 163) 

 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Uvedomujem si naozaj, že láska medzi manželom a manželkou, je oveľa viac než len cit? Že 
láska vyžaduje môj záväzok, moju vôľu? 

 
Dynamika v rodine: 

• Podeľme sa o to, čo pociťujeme vtedy, keď dokážeme prekonať ťažkosť vo vzťahoch v rámci 
rodiny. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Pripravme niekoľko spoločných modlitieb veriacich, ktoré sa prečítajú na nedeľnej sv. omši, 
aby sme poďakovali Pánovi za dar každého sviatostného manželstva, ktoré je darom pre celé 
spoločenstvo. 

 
Modlitba 
Ďakujeme Ti, Pane za dar rodiny. 
Ďakujeme Ti aj za to, keď sa to stáva náročné, 
keď musíme bojovať a začínať vždy znovu a znovu, 
že si stále pri nás. 
 
 



Ďakujeme ti za to, že nás miluješ takých, akí sme. 
so všetkými našimi nedokonalosťami. 
 
Ďakujeme ti za to, že tvoj milosrdný pohľad 
nás povzbudzuje, aby sme sa deň čo deň zlepšovali. 
 
Prosíme ťa, riaď naše kroky, 
aby sme ťa mohli vždy nasledovať tam,  
kde nás chceš viesť, 
aby sme dosiahli vrcholy lásky. 
 
Urob nás silnými 
aby sme nepodľahli myšlienke vzdať sa 
a daj, aby sme sa vedeli radovať 
z každého malého víťazstva na ceste lásky. 
Amen. 


