
17. 
Manželstvo chráni lásku 

  
SVÄTÝ OTEC 
„Manželstvom sa ukazuje vážnosť záväzku medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa vzájomne milujú. Nezosobášiť 
sa znamená nedať verejne najavo záväzok, mať výhrady, nebyť presvedčení, nebyť si istí, kto vie...“ 
 

„Chcem mladým povedať, že ... manželstvo ako spoločenská inštitúcia je ochranou i nástrojom 
obojstranného záväzku a dozrievania v láske“. (AL 131) 

„Láska vyjadrená v manželskej zmluve uzavretej pred druhými, so všetkými povinnosťami, 
ktoré [z toho] vyplývajú..., je vyjadrením i ochranou toho ,ánoʻ, ktoré sa dáva bez výhrad a 
ohraničení. Toto ,ánoʻ znamená povedať druhému, že sa môže vždy spoľahnúť, že nezostane 
opustený, ani ak stratí príťažlivosť.“ (AL 132) 

Manželia Donato a Francesca Leopaldi 
„Naše navždy je predovšetkým darom, a my ako manželia si to uvedomujeme, predovšetkým vtedy, 
keď sa namáhame budovať náš vzťah lásky, našu intimitu, náš dialóg; a práve tam môžeme vidieť 
pôsobenie milosti. Niekedy sa nám, napríklad, stáva, že jedno z našich sŕdc sa obmäkčí a prosí 
o odpustenie toho druhého; alebo niekedy stačí úsmev na roztopenie ochladenia, ktoré sa vytvorilo 
v našom vzťahu. Neraz sa stáva, že niektoré dieťa svojím slovom, vtipom, objatím zmierni toto napätie, 
ktoré vzniklo medzi nami. A práve v tom vidíme pôsobenie milosti, takže môžeme opäť nastúpiť na 
cestu...“ 
 

„Preto nikdy netreba skončiť deň bez toho, aby sme sa v rodine zmierili. ,A ako sa mám zmieriť? 
Mám si kľaknúť? Nie! Len malé gesto, maličká vec, a harmónia sa vráti. Stačí jedno pohladenie, 
hoc aj bez slov. Ale nikdy neskončime deň v rodine bez toho, aby sme sa zmierili!“. (AL 104) 

„V rodine ,je nevyhnutné používať tri slová. Rád by som to zopakoval. Tri slová: dovolíš, 
ďakujem, prepáč. Tri kľúčové slová!ʻ „,Keď v rodine ľudia nie sú panovační a vedia požiadať o 
,dovolenie‘; keď nie sú sebeckí a učia sa povedať ,ďakujem‘, a keď si človek v rodine všimne, že 
urobil niečo zlé a požiada o ,prepáčenie‘; v takej rodine je pokoj a radosťʻ.“(AL 133) 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Dokážem prekonať svoju potrebu mlčať, a keď je to potrebné, nenútiť druhého, keď mlčí?  
 
Dynamika v rodine: 

• Napíšme na tri lístky slová: „dovoľ/prosím“, „ďakujem“ a „prepáč“ (môžu nám s tým pomôcť 
aj deti a nakresliť obrázky). Spolu vyberme miesto, kde ich doma umiestnime/zavesíme. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Zorganizujme slávenie zamerané na obnovu manželských sľubov. 

 
Modlitba 

Pane, Ježišu, nauč nás nebyť panovační 
a vedieť poprosiť slovom „prosím“. 
Odstráň sebectvo z nášho srdca, 
aby sme vedeli povedať „ďakujem“. 
Daj nám pokoru, aby sme spoznali naše chyby  
a vedeli povedať „prepáč“. Amen. 


