
27. 
Výchova zameraná na zvládnutie súčasných výziev 

 
Massimo 

„Voláme sa Massimo a Patrizia a sme talianska misijná rodina; sme manželmi 25 rokov a máme 12 detí. 
Žijeme v Holandsku, v meste Maastricht ako misionári.  

Javier 

Voláme sa Javier a Araceli, máme desať detí a čakáme jedenáste. Sme misionármi v Petrohrade 
v Rusku. 

„Stvoriteľ dal mužovi a žene podiel na diele svojho stvorenia a zároveň ich učinil nástrojmi 
svojej lásky, zveriac im zodpovednosť za budúcnosť ľudstva prostredníctvom odovzdávania 
ľudského života“. (AL 81) 

SVÄTÝ OTEC 

„Rodina má prirodzené povolanie vychovávať deti. Nevzdávajte sa detí zo strachu, že ich nedokážete 
vychovať a pripraviť na to, aby dokázali čeliť výzvam a zodpovednosti života. Byť rodičmi – to si 
vyžaduje mať lásku a túžbu vyzdvihnúť v druhých to najlepšie. 

„Rodina nemôže prestať byť miestom opory, sprevádzania, vedenia, hoci možno bude musieť 
prehodnotiť svoje metódy a nájsť nové zdroje. (AL 260 ) 

„Ak by dozrievanie bolo len rozvojom čohosi, čo je už obsiahnuté v našom genetickom kóde, 
nebolo by s tým veľa práce. [...] Je nevyhnutné, aby nás každé dieťa prekvapilo podnetmi a 
plánmi, ktoré pramenia z tejto slobody; aby narušilo naše schémy – a je dobré, keď sa to stane. 
(AL 262 ) 

Patrizia 

„To je to, o čo sa snažíme, aj keď sme slabí: privádzame deti spolu so sebou na slávenie Eucharistie, 
modlíme sa s nimi ráno i večer, modlíme sa pred jedlom, ale predovšetkým v nedeľu máme domáce 
slávenie, do ktorého sa deti vo veľkej miere zapájajú a ktoré je slávnostné, a počas ktorého sa otec 
rodiny pýta každého z nich: „Ako ti Božie slovo osvetľuje život?“. Pomocou tohto dialógu si deti 
privykajú na to, aby rástli vo vedomí, že Boh je prítomný v ich živote a koná v ich osobných dejinách. 

Výchova detí musí byť charakterizovaná usporiadaným procesom odovzdávania viery. Ten sa 
stal zložitým pre súčasný štýl života, pracovný čas a spletitosť dnešného sveta, v ktorom mnohí, 
aby prežili, znášajú uponáhľaný rytmus. Napriek tomu rodina musí byť aj naďalej miestom, 
kde sa človek učí oceniť význam a krásu viery, modliť sa a slúžiť blížnemu. (AL 287)  



Pozvanie k zamysleniu: 

 Každý deň zažívame, že dialóg má zásadný význam v každom vzťahu. Aký zásadný význam 
zohráva dialóg v mojom vzťahu s Ježišom? Spomedzi mnohých slov, ktoré počas dňa počúvam, 
dokážem si nájsť čas na počúvanie Ježišovho slova? 

 
Dynamika rodiny: 

 Nájdime si večer čas, aby sme sa ako rodina porozprávali o prežitom dni. Ako rodičia, zvlášť si 
pri večeri všímajme a počúvajme, čo rozprávajú naše deti. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Môžeme požiadať rodiny, aby otvorili svoju domácu cirkev a modlili sa spolu s ostatnými 
rodinami.  

 
Modlitba 
Pane,  
nauč nás, ako urobiť z našich rodín 
miesto, kde naše deti  
zažijú živú vieru. 
 
Daj, aby sme nestratili dôveru v tvoju pomoc 
pri prekonávaní výziev, 
ktoré pred nás stavia dnešná spoločnosť. 
 
Zošli svojho Ducha Svätého 
na každú rodinu, 
aby sa naše srdcia mohli otvoriť a spoznať,  
že Ty sa prejavuješ živý a prítomný 
aj v našej malej domácej cirkvi. 
 
Amen. 
 


