
2. 
Každé dieťa je dar 

 
SVÄTÝ OTEC 
„V rodine sa rodí a prijíma život, každé dieťa, ktoré prichádza, je darom od Boha! 
Každé dieťatko má byť prijaté lebo je dieťaťom, v každom prípade a za každých okolností. Láska rodičov 
je nástrojom Božej lásky, ktorý spolu s nimi očakáva narodenie každého dieťaťa, akceptuje ho a prijíma 
také, aké je. Každej žene, ktorá čaká dieťa hovorím: „si Božím nástrojom, ktorý prináša na svet nový 
život.“ 
 

„Deti sú dar. Každé je jedinečné a neopakovateľné. Dieťa milujeme preto, že je dieťa: nie preto, 
že je pekné alebo také či onaké; milujeme ho preto, že je dieťa! Nie preto, že myslí ako ja alebo 
stelesňuje moje túžby. Dieťa je dieťa“. Láska rodičov je nástrojom lásky Boha Otca, ktorý s 
nehou očakáva narodenie každého dieťaťa, akceptuje ho bez podmienok a prijíma nezištne. (AL 
170) 

 
Francesca 

„Prijatie tohto syna nás uzdravilo, obnovilo. Pocítili sme, že Boh nás miluje a odpúšťa nám. Čo prišlo 
potom, bola čistá milosť, lebo niekoľko mesiacov po adopcii som otehotnela a narodil sa Jozue, potom 
Miriam, Benedikta, Izrael, Šimon Peter a Natanael spolu s ďalšími piatimi spontánnymi potratmi; sú to 
anjeli, ktorí nás čakajú v nebi. V roku 2005 plní 
vďačnosti a radosti sme sa dali k dispozícii a odišli sme poslaní Svätým Otcom Benediktom XVI. ako 
rodina na misiu. 
 

Rodičom je zverený vzácny dar: „vskutku práve im dáva Boh možnosť vybrať meno, ktorým bude 
on každé zo svojich detí volať naveky“.(AL 166) 
 
„Skutky lásky idú cestou darovania osobného mena, zdieľania reči, porozumenia pohľadov, 
rozžiarenia úsmevov. [Deti] sa tak učia, že krása spojiva medzi ľudskými bytosťami poukazuje 
na našu dušu, hľadá našu slobodu, prijíma odlišnosť druhého – spoznáva ho a rešpektuje ako 
partnera v dialógu. [...] A to je láska, ktorá v sebe nesie iskierku lásky Božej!“ (AL 172) 

 
Pozvanie k zamysleniu: 
Prečítaj si pasáže z Amoris Laetitia, podčiarkni si, čo ťa najviac zaujalo. Tí, ktorú chcú, sa môžu podeliť 
o to, čo ich najviac zaujalo. 
 
Dynamika rodiny: 

Rodičia porozprávajú deťom o tom, ako im vybrali meno. Týmto menom ich už volá Boh a bude ich 
volať naveky. 
 

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

Zavesíme veľký plagát a vytvoríme si malý oltár s bibliou, zapálenou sviečkou a kvetmi. Každý je 
vyzvaný, aby napísal svoje meno na veľký kus papiera a aby ho pripevnil na plagát; má pritom myslieť 
na to, že Boh ho už volá týmto menom a bude tak robiť navždy. Toto gesto urobíme v rámci modlitby 
a bude sprevádzané hudbou alebo piesňami. 
 
 
  



Modlitba 

Žalm 139 

Pane, ty ma skúmaš a ty ma poznáš 
ty vieš, či sedím a či stojím. 
 
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: 
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. 
a sú ti známe všetky moje cesty. 
 
Hoci ešte ani na jazyku nemám slovo, 
ty, Pane, už ho poznáš celé. 
 
Od chrbta ma zvieraš a napádaš spredu, 
a zároveň kladieš na mňa svoju ruku. 
 
Veď ty si stvoril moje útroby 
Utkal si ma v živote mojej matky. 
 
Vzdávam ti vďaky, 
že si ma utvoril tak zázračne. 
 
Všetky tvoje diela sú tak zázračné 
A ja to veľmi dobre viem. 
Amen. 


