
22. 
Nikdy na teba nezabudnem 

 
SVÄTÝ OTEC 
„Adopcia je kresťanské rozhodnutie. Adoptovať znamená dať rodinu niekomu, kto ju nemá, a je to 
skutok lásky, ktorým sa muž a žena stávajú sprostredkovateľmi Božej lásky. Prostredníctvom nich Boh 
hovorí: ,Aj keby na teba zabudla tvoja matka, ja na teba nikdy nezabudnemʻ“. 
 

„Rozhodnutie pre adopciu a pre pestúnsku starostlivosť vyjadruje osobitnú plodnosť manželskej 
skúsenosti, nielen v prípadoch, keď je táto skúsenosť bolestne poznačená neplodnosťou. [...] 
Tieto rozhodnutia, správne mienené, (...) pomáhajú spoznať, že deti, či už vlastné, adoptované, 
alebo zverené do starostlivosti, sú osobami s vlastnými právami a je potrebné ich prijať, milovať 
a starať sa o ne, nielen ich priviesť na svet. Rozhodnutia o adopcii a zverení do pestúnskej 
starostlivosti by mali byť vždy inšpirované predovšetkým záujmom dieťaťa“. (AL 180) 

Enrico  
„Na misii s našimi deťmi žijeme ako normálna rodina a prinášame svedectvo o Božej láske ľuďom, 
ktorých stretávame na našej ceste, pričom svojím životom ohlasujeme, že Kristus vstal z mŕtvych a 
zvíťazil nad smrťou. 
 

„Žiadna rodina nemôže byť plodná, ak sa chápe ako príliš odlišná alebo „oddelená“. Ježišova 
rodina, plná milosti a múdrosti, nebola pokladaná za „zvláštnu, vzdialenú od ľudu; bola to 
jednoduchá rodina, blízka všetkým, normálne začlenená do ľudu“. (Porov. AL 182) 
  
„Okrem malého kruhu, ktorý tvoria manželia a ich deti, je tu širšia rodina, ktorú nemožno 
ignorovať. (…) Táto rozšírená rodina by mala s veľkou láskou prijímať slobodné mamičky, deti 
bez rodičov, osamelé ženy, ktoré sa musia starať o výchovu svojich detí; osoby so zdravotným 
postihnutím, ktoré si vyžadujú veľa náklonnosti a blízkosti, mladých, ktorí zápasia s nejakou 
závislosťou; osoby, ktoré nevstúpili do manželstva, tých, ktorí žijú oddelene alebo vdovy, ktoré 
trpia osamelosťou; starých a chorých, ktorým sa nedostáva podpory od vlastných detí.“ (AL 
196-197)  

 
Pozvanie k zamysleniu: 

 Pomysli si na osobu z okruhu svojich známych, ktorá v tejto chvíli potrebuje byť „adoptovaná“, 
to znamená, že potrebuje cez tebe prijať Božiu otcovskú alebo materinskú lásku. 

 
Dynamika v rodine: 

 Rodičia vysvetlia svojim deťom hodnotu adopcie a to, že každá rodina je povolaná 
k „adoptovaniu “, teda k tomu, aby sa otvorila k prijatiu a aby milovala Božie deti, ktoré žijú 
okolo nej. 

 

Dynamika spoločenstva alebo skupiny: 

 Ako komunita zorganizujeme stretnutie o plodnosti lásky v rodine a o hodnote adopcie, 
zverenia do pestúnskej starostlivosti, a o tom, že rodina má byť otvorená prijať a milovať všetky 
Božie deti. 

 
 
  



Modlitba 

Žalm 8 

Pane, náš Vládca, 
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. 
 
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu 
naprotiveň svojim nepriateľom, 
aby si umlčal pomstivého nepriateľa. 
 
Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, 
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: 
čože je človek, že naň pamätáš, 
a syn človeka, že sa ho ujímaš? 
 
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 
slávou a cťou si ho ovenčil 
a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. 
Všetko si mu položil pod nohy: 
 
ovce a všetok domáci statok 
aj všetku poľnú zver, 
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori 
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. 
 
Pane, náš Vládca, 
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 
 

Pozvanie k čítaniu 
exhortácie Amoris laetitia, 
body 165-198 
 

 

 

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

