
23. 
Radostné svedectvo evanjelia rodiny 

 
Stella Josiane (dcéra) 

Najlepší spôsob, ako prežívať evanjelium v rodine, je byť jeho svedkami pre ostatných. Dávať 
ostatným radosť z toho, že ho napodobňujeme.“ 
 

„Potrebujeme nájsť správny jazyk, dôvody a formy svedectva, ktoré nám pomôžu 
dotknúť sa tých „najjemnejších vlákien“ sŕdc mladých ľudí, ktoré by boli príťažlivé pre 
ich ušľachtilosť, angažovanosť, lásku a tiež hrdinstvo, aby sme ich týmto spôsobom 
pozvali s nadšením a odvahou prijať výzvu manželstva.“ (AL 40) 

SVÄTÝ OTEC 

Kresťanské rodiny sú vďaka sviatosti manželstva hlavným subjektom pastorácie rodín. Každá 
rodina môže byť prvým svedkom radosti evanjelia!“ 
 

„Kresťanské rodiny, vďaka milosti sviatosti manželstva, sú hlavnými subjektmi rodinnej 
pastorácie najmä preto, že ponúkajú ,radostné svedectvo manželov a rodín, domácich 
cirkvíʻ. [...] ,Treba dať pocítiť, že evanjelium rodiny je radosť, ktorá ,napĺňa srdce a celý 
život‘, pretože v Kristovi sme ,oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty 
a izolácie‘ “. (AL 200) 
 

„Nato, aby sa rodiny mohli čoraz viac stávať aktívnymi subjektmi v rodinnej pastorácii, 
je potrebné ,evanjelizačné a katechetické úsilie zamerané dovnútra rodinyʻ – aby ju 
zorientovalo daným smerom.“ (AL 200) 

 
Pozvanie k zamysleniu: 

 „Evanjelium rodiny je radosť“; Zakúsil som niekedy, že táto radosť môže byť aj vtedy, 
keď v živote čelím ťažkostiam? Pokúsim sa spomenúť na nejaký moment z môjho 
života, keď sa nejaká ťažkosť ukázala ako pozitívny dôvod pre radosť a nádej. 

 
Dynamika v rodine: 

 Aké sú hodnoty, ktoré tvoria základ nášho rodinného života? Porozprávajte sa spolu 
o týchto hodnotách a napíšte si ich. Potom ich môžeme rozvešať po celej domácnosti. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Akým spôsobom môže naše spoločenstvo odpovedať na výzvu pápeža Františka 
formovať kresťanské rodiny tak, aby sa stali radostnými a evanjelizujúcimi rodinami? 

 
Modlitba 
Pane, ty si vynašiel a stvoril rodinu ako miesto radosti. 
Nauč nás tešiť sa z tvojich darov aj v tých najťažších dňoch, 
aby sme sa vždy dokázali usmiať, niekoho objať,  
vypočuť toho, kto sa potrebuje vyžalovať a utešiť toho, kto plače. 
Vďaka ti, Pane, za to, že nás mnoho krát niekto objal, utešil a vypočul. Amen. 
 


