
24. 
Rodiny sú potrebné, aby ukázali mladým evanjelium lásky 

 
Josée Christiane (matka) 
„Ohlasovať evanjelium znamená, že prijaté posolstvo musí naplniť radosťou naše srdce i celý 
náš život.“ 
 
SVÄTÝ OTEC 
„Nestačí len vložiť všeobecnú starosť o rodinu do veľkých plánov. Nestačia ani veľké 
pastoračné programy. Potrebujeme nový elán, nový misijný elán: nemôžeme zostať len pri 
teórii, ale musíme sa popasovať s konkrétnymi problémami ľudí. Príprava mladých ľudí na 
manželstvo je pilierom evanjelizácie cez rodiny. 
 

„Pozývam kresťanské spoločenstvá, aby si uvedomili, že sprevádzanie napredovania 
lásky snúbencov je dobrom aj pre ne samotné. [...] Tí, ktorí vstupujú do manželstva, sú 
pre kresťanské spoločenstvo ,vzácnym zdrojom, lebo [...] môžu prispieť k obnoveniu 
samotnej štruktúry/tkaniva celého tela Cirkvi: osobitný spôsob priateľstva, ktorý 
prežívajú, sa môže stať ,nákazlivým‘, a pomôcť tak celému kresťanskému spoločenstvu, 
ktorého sú súčasťou, aby rástlo v priateľstve a bratstveʻ“. (AL 207) 

„Pravdepodobne najlepšie pripravení na sobáš prichádzajú tí, ktorí sa od vlastných 
rodičov naučili, čo je to kresťanské manželstvo, v ktorom si obaja vyvolili jeden 
druhého bez podmienok a pokračujú v obnovovaní tohto rozhodnutia.“ (AL 208) 

 
Giorgiana (dcéra) 

„Žiť evanjelium znamená nájsť si čas na to, aby sme spolu skutočne žili v láske, zdieľaní a 
v jednote“. 
 

„Všetky pastoračné činnosti zamerané na to, aby manželom pomohli rásť v láske a 
prežívaní evanjelia v rodine, sú neoceniteľnou pomocou k tomu, aby sa ich deti 
pripravili na svoj budúci manželský život.“ (AL 208) 

„Láska potrebuje ochotný a nezištný čas, ktorý ostatné veci odloží nabok. Chce to čas 
na dialóg, na objatie bez ponáhľania, zdieľanie plánov, vzájomné počúvanie a 
nazeranie, ocenenie, posilnenie vzťahu. Niekedy je problémom uponáhľaný rytmus 
spoločnosti alebo časy dané pracovnými povinnosťami. Inokedy je problémom to, že 
spoločne strávenému času chýba kvalita“ (AL 224) 

Pozvanie k zamysleniu: 

 „Je našou úlohou spolupracovať na siatí: zvyšok je Božie dielo. (Porov. AL 200) 
Zamyslime sa nad tým, ako prežívame čas v rodine, aby aby sme sa cítili dobre. Darí sa 
nám to? Je niečo, čo chceme zmeniť? S čím začneme u seba? 

 

Dynamika v rodine: 

 Zamyslime sa a spoločne rozhodnime, či je niečo, čo možno dať na druhé miesto, aby 
sme v rodine pravidelne trávili určitý „hodnotný“ čas. 



Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Usporiadajme romantický večer pre snúbenecké páry zo spoločenstva a pripravme im 
večeru alebo občerstvenie. Požiadajme ich, aby si vypli mobilné telefóny a vyzvime ich, 
aby strávili večer v rozhovore vo dvojici. Na záver večera ich vyzvime, aby strávili 
spoločne chvíľu v modlitbe, pri ktorej sa snúbenec pomodlí za svoju snúbenicu 
a snúbenica za svojho snúbenca. 

 
Modlitba 

Pane, 
požehnaj náš domov, 
aby sa stal miestom lásky a prijatia. 

Daj, aby sme si uvedomili, 
že ponúknuť iným hrejivé teplo našej rodiny 
nie je povinnosťou, ale radostnou odpoveďou 
na tvoju túžbu,  
aby sa evanjelium rodiny ohlasovalo všetkým na zemi. 

Amen. 
 


