
18. 
Láska čelí výzvam 

 
SVÄTÝ OTEC 
„Netreba sa báť, že zlyháme: strach je najväčšie nebezpečenstvo pri prijatí Krista a jeho životného 
plánu pre nás. Dajte si pozor na strach! 
 

„Neexistujú dokonalé rodiny (...) Zdravšie je realisticky prijať obmedzenia, ťažkosti a 
nedokonalosti, počúvať výzvu na spoločný rast, na dozrievanie v láske a kultivovanie pevnosti 
zväzku, nech sa stane čokoľvek.“ (AL 135) 

Manželia Donato a Francesca Leopaldi 
„Pozorný dialóg pozostávajúci z počúvania, zdieľania, spoločenstva, ale aj z mlčania, umožňuje Duchu 
vychovávať naše vzťahy, naše inštinkty, emócie, túžby, pocity... A to všetko umožňuje Láske rásť!  

„Naše malé i veľké každodenné nevernosti voči sebe navzájom a voči našej láske medzi nami manželmi 
veľmi jasne ukazujú, z čoho sme a aké iluzórne je myslieť si, že my dvaja sme schopní vybudovať niečo, 
čo nemá konca, čo bude „navždy“. Jediná šanca, ktorú máme ako manželia, je nechať sa formovať 
Božou milosťou!“ 

„Dialóg je privilegovanou a nenahraditeľnou formou prežívania, vyjadrovania a dozrievania 
lásky v manželskom a rodinnom živote. Vyžaduje si však dlhú a náročnú prax.“ (AL 136) 

„Mnohé hádky manželských párov nevznikajú pre vážne otázky. Niekedy sú to len malé, 
nedôležité veci – avšak to, čo mení nálady, je spôsob ich vyslovenia alebo postoj, ktorý sa 
v dialógu zaujme.“ (AL 139) 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Zamyslime sa nad našou schopnosťou viesť dialóg a počúvať. S akými ťažkosťami sa 
stretávame? Aké sú naše silné stránky? 

Dynamika rodiny: 

• Vyhraďme si čas na dialóg v rodine na tému, ktorá nám je blízka. Každý by sa mal usilovať o to, 
že bude pozorne počúvať toho druhého, že si vytvorí vnútorné ticho, aby počúval bez ruchov 
v srdci a v mysli. (Porov. AL 137). 

Dynamika spoločenstva alebo skupiny: 

• Zorganizujme stretnutie s mladými a snúbencami, na ktoré pozveme manželské páry, aby 
svedčili o tom, ako im viera pomohla čeliť určitému strachu alebo ťažkostiam a prekonávať ich. 

 
Modlitba 
Pane, odstráň z nášho srdca strach. 
Pomôž nám dôverovať tvojmu plán lásky, ktorý máš pre nás,  
pre našu rodinu, pre naše spoločenstvo. 
Nech každá rodina zažije radosť  
z Kristovej prítomnosti medzi múrmi svojich domovov. 
Pomôž nám byť vernými,  
aby sme venovali čas dialógu a počúvaniu. 
Daj nám trpezlivosť prijímať každý deň 
malé i veľké nevernosti našej lásky. 
Nech je náš život svedectvom pre mladých ľudí,  
ako nám viera pomáha prekonávať strach 
a dáva nám silu 
prekonávať všetky ťažkosti a byť lepšími. Amen. 


