
20. 
Láska rozjasňuje temnotu sveta 

 

SVÄTÝ OTEC 
„Láska vždy dáva život. Manželská láska sa nevyčerpáva len medzi manželmi, ale vzniká z nej rodina“. 
 

„Každý nový život ,nám umožňuje objaviť najnezištnejší rozmer lásky, nad ktorým budeme vždy 
žasnúť. Je to krása toho, keď sme vopred milovaní: deti sú milované skôr, než prichádzajú na 
svetʻ. Toto odzrkadľuje primát Božej lásky, ktorá vždy preberá iniciatívu“. (AL 166) 

„Svedectvom aj slovom rodiny rozprávajú druhým o Ježišovi, odovzdávajú vieru, prebúdzajú 
túžbu po Bohu a ukazujú krásu evanjelia i životného štýlu, ktorý nám evanjelium predkladá. 
Kresťanskí manželia tak oživujú spoločnosť, napĺňajúc ju farbami bratstva, sociálneho cítenia, 
ochrany krehkých osôb, žiarivej viery, aktívnej nádeje. Ich plodnosť sa rozširuje a transformuje 
do tisícov spôsobov sprítomnenia Božej lásky v spoločnosti.“ (AL 184)  

 

Enrico a Francesca Da Ponte 

Enrico: Voláme sa Enrico a Francesca, sme manželmi 28 rokov a máme sedem detí. Pochádzame 
z Benátok, ale v súčasnosti sme na misii v meste Bridgeport (USA). Láska k životu v nás rástla už do 
detstva, lebo obidvaja pochádzame z viacpočetných rodín. 
 
Francesca: V prvých rokoch manželstva, po dvoch spontánnych potratoch a dvoch operáciách 
maternice mi lekári povedali, že som neplodná. Vďaka týmto siedmym rokom utrpenia, počas ktorých 
sme pocítili podporu Cirkvi, nášho neokatechumenátneho spoločenstva i našich katechistov sme 
pocítili, že Boh nás volá, aby sme boli plodní, aby sme sa otvorili životu, jeho plánu s nami a adoptovali 
sme nášho prvého syna Emanuela v Rusku.“ 
 

„Mnohé manželské páry nemôžu mať deti. Vieme, koľko utrpenia to spôsobuje. Na druhej 
strane vieme aj to, že manželstvo ,nie je ustanovené iba na plodenie [...] Preto i keď [manželia] 
nemajú deti, hoci po nich zväčša vrúcne túžia, manželstvo ako celoživotné spolunažívanie a 
spoločenstvo trvá aj naďalej a zachováva si svoju hodnotu a nerozlučiteľnosťʻ. Okrem toho 
,materstvo nie je výlučne biologickou skutočnosťou, ale vyjadruje sa rozličnými spôsobmiʻ“. (AL 
178) 
 

„Je vhodné tiež pripomenúť, že splodenie a adopcia dieťaťa nie sú jedinými spôsobmi, ako žiť 
plodnosť lásky. Aj rodina s mnohými deťmi je povolaná zanechať stopu v spoločnosti, do ktorej 
je vložená – pre rozvinutie iných foriem plodnosti, ktoré sú akoby predĺžením tej lásky, ktorá 
rodinu podopiera.“ (AL 181) 

 

Pozvanie k zamysleniu: 

Uvažujme o Božom primáte lásky: Boh nás vždy predchádza a nič od nás nežiada, ale s radosťou prijíma 
každý náš skutok lásky, i ten najmenší. Pouvažujme o tom ako to vnášame to do nášho každodenného 
života. 

 
 
 
 



Dynamika v rodine: 
Nech si každý premyslí nejaký jednoduchý skutok bratstva a napíše ho na farebnú kartičku. Ráno si 
každý člen rodiny náhodne vyberie jednu kartičku: bude to skutok, ktorý má v ten deň urobiť a kúsok 
farebnej kartičky nech si vezme so sebou, aby na to nezabudol. 
 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 
Každý kto chce, sa môže podeliť o skutok solidarity, ktorý mu niekto preukázal a vysvetlí to pomocou 
farby, ktorú spojí s týmto skutkom (napr.: Kolega v práci mi preukázal láskavé gesto; vyberám si žltú 
farbu, pretože mi to rozjasnilo deň).  
 
Modlitba 
Ďakujeme ti, Pane, 
lebo každé narodené dieťa je dar; 
Ďakujem ti, Pane, lebo aj ja som dar. 
 
Ďakujeme ti, pretože láska 
dokáže sfarbiť svet nádhernými farbami 
a každý je schopný prejaviť gesto lásky. 
 
Ďakujeme ti, pretože nás voláš, 
aby sme si cenili jedinečný odtieň farby, 
ktorý každý môže ponúknuť  
aby ňou sfarbil svet. 
 
Daj nám, Pane, 
aby sme sa stali nástrojmi, aby tvoja láska 
vo všetkých svojich odtieňoch,  
mohla osloviť každé z Tvojich detí na zemi. Amen. 


