26.
Vyjsť v ústrety všetkým rodinám
SVÄTÝ OTEC
„Formačná cesta by mala pokračovať prinajmenšom prvých desať rokov manželského života, aby sa
rodiny cítili sprevádzané svojimi kňazmi – rovnako ako ostatnými rodinami – aby mohli čeliť radostiam
i ťažkostiam každodenného života, a nenechali sa odradiť. Treba stále pamätať na to, že každá kríza
môže byť časom, keď vo svojom vlastnom srdci obnovíme svoje ,ánoʻ, čím láska dozrieva.“
„Chcem zdôrazniť, že jednou z výziev rodinnej pastorácie je pomôcť ľuďom spoznať, že
manželstvo nemožno chápať ako niečo uzavreté.[...] Pohľad sa obracia do budúcnosti, ktorú
treba budovať deň po dni, s Božou milosťou – a práve preto sa od manželského partnera
nežiada, aby bol dokonalý. Treba odložiť nabok ilúzie a prijať ho takého, aký je: nedokonalého,
povolaného k rastu, na ceste. [...] Novomanželom je to potrebné prezentovať s realistickou
jasnosťou – od samého počiatku – takým spôsobom, aby si uvedomili, [...] že „Áno“, ktoré si
vymenili, je začiatkom cesty.“ (AL 218)
Jules José (otec)
„Dnes manželia potrebujú cítiť blízkosť Cirkvi prostredníctvom jej pastoračných pracovníkov: blízkosť ,
ktorá upokojuje, blízkosť, ktorá dokáže reagovať na ich obavy“.
Josée Christiane (matka)
„Potrebujeme počuť posolstvo, ktoré prináša uistenie zoči-voči neistote“.
„Prvé roky manželstva sú životne dôležitým a delikátnym obdobím, počas ktorého páry rastú
v uvedomovaní si výziev a zmyslu manželstva. Z toho vychádza potreba pastoračného
sprevádzania, ktoré pokračuje aj po slávení sviatosti. [...] Farnosť je považovaná za miesto, na
ktorom skúsenejšie páry môžu pomôcť tým mladším. [...] Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej
spirituality, modlitby a účasti na nedeľnej Eucharistii, povzbudiť páry, aby sa pravidelne
stretávali na podporu rastu duchovného života a solidarity v konkrétnych potrebách života.“
(AL 223)
SVÄTÝ OTEC
„Ako Cirkev chceme vyjsť všetkým rodinám v ústrety a sprevádzať ich, aby objavili tú najlepšiu cestu
na prekonanie ťažkostí, s ktorými sa stretávajú“.

Pozvanie k zamysleniu:


Aké návrhy by sme radi dali snúbeneckým párom, mladomanželom alebo manželom, ktorí
majú ťažkosti alebo sú v kríze? Sme ochotní adresovať tieto návrhy predovšetkým nám
samým?

Dynamika v rodine:


Pozveme na večeru novomanželov alebo snúbencov, aby sme s nimi utužili priateľstvo.

Dynamika spoločenstva alebo skupiny:


Ako by sme mohli usporiadať v našom (farskom) spoločenstve „stretnutia načúvania“, pre
manželov alebo snúbencov, pri ktorých by sa mohli stretnúť buď s odborníkmi alebo
v rodinách, ktoré sú otvorené pre ich prijatie a načúvanie?

Modlitba
Žalm 8
Pane Ježišu,
udeľ nášmu spoločenstvu
svojho Ducha Svätého
aby sme našli spôsob,
ako „vyjsť všetkým rodinám v ústrety
a sprevádzať ich, aby objavili tú najlepšiu cestu
na prekonanie ťažkostí, ktoré ich stretnú“.*
Aby dvere nášho domu
boli vždy otvorené na zdieľanie vo chvíľach radosti,
na podporu vo chvíľach ťažkostí,
a aby sme sa spolu s ostatnými rodinami
obracali modlitbou k Otcovi.
Amen.

Pozvanie k čítaniu
exhortácie Amoris laetitia,
body 199 - 258

