
19. 
Lásku treba chrániť 

 
SVÄTÝ OTEC 
„Cirkev veľmi potrebuje, aby boli manželia odvážne verní sviatostnej milosti. Je potrebné, aby každý 
manželský pár svedčil o kráse kresťanského manželstva aj ťažkosťami a výzvami každého dňa.“ 
 

„Máloktoré ľudské radosti sú také hlboké a strhujúce ako keď dve osoby, ktoré sa navzájom 
milujú, dosiahli spolu niečo, čo ich stálo veľké spoločné úsilie.“ (AL 130) 

Manželská láska sa nechráni na prvom mieste rozprávaním o povinnosti nerozlučiteľnosti, ale 
jej posilňovaním, vďaka neustálemu rastu pod vplyvom milosti. Láska, rastie iba v zhode s 
Božou milosťou, prostredníctvom viacerých skutkov lásky, častejšími skutkami náklonnosti, 
intenzívnejšími, štedrejšími, nežnejšími, radostnejšími. (Porov. AL 134) 

Rodina Leopaldi 
„Pre nás je rodina „plnosťou života“! 
 

„Láska ... nám umožní zažiť radosť z dávania, vznešenosť a veľkosť štedrého sebadarovania, 
bez odmeriavania a požadovania odmeny, len pre samotné potešenie z dávania a služby. (AL 
94) 

„Skutočná láska oceňuje úspechy druhých, necíti ich ako ohrozenie a oslobodzuje nás od trpkej 
príchute závisti. Uznáva to, že každý má iné dary a svoju vlastnú životnú cestu. Snaží sa teda 
objaviť vlastnú cestu k šťastiu a ostatných necháva, aby si našli tú svoju.“ (AL 95) 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Spomeňme si na niektoré udalosti, v ktorých sme zažili šťastie, keď sme veľkodušne darovali 
seba, len z lásky, a keď sme sa zriekli vlastnej túžby po seba-potvrdení. 

 
Dynamika rodiny: 

• Podeľme sa v rodine o gesto nezištnej lásky, ktorý nám niekto preukázal, a o pocit, ktorý sme 
pri tom zažili. 

 
Dynamika spoločenstva alebo skupiny: 

• „Rodina je pre nás...“ Každý člen je vyzvaný, aby napísal (alebo nakreslil) svoju odpoveď na 
veľký plagát, ktorý bude potom vyvesený v spoločných priestoroch. 
 
 
 

Modlitba 
Pane, Ježišu, daj, aby sme zakúsili,  
že aj keď je to náročné,  
láska vždy dáva plnosť života.  
Tak ako to bolo v tvojej Svätej rodine v Nazarete,  
daj aj našej rodine a každej rodine na svete,  
„zažiť radosť z dávania, 
dospieť k veľkodušnému sebadarovaniu 
bez odmeriavania a požadovania odmeny, 
len pre potešenie z dávania a služby.“ (AL 94) 
Nech je naša radosť nákazlivá  
a nech dosvedčujeme druhým,  
že preukazovať gestá lásky je vždy možné. Amen. 

 
 
Pozvanie k čítaniu 
exhortácie Amoris laetitia, 
body 120-164 
 

 
 

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia

