
28. 
Povedať áno Kristovi 

 
SVÄTÝ OTEC 
„Otcovstvo a materstvo sú nenahraditeľnými úlohami. Materstvo ukazuje, ako prinášať lásku a 
ochranu zoči-voči ľudskej krehkosti. Otcovstvo odhaľuje deťom neprebádané horizonty života a kladie 
základy morálneho života, ktoré im umožňujú odvážne realizovať svoj vlastný životný projekt. No je to 
ešte niečo viac. Každá matka pripomína svojim deťom, že zdrojom ich bytia je Otec s veľkým „O“, že 
existuje túžba po Bohu. Toto vedomie vzbudzuje vieru. Podstatou veci je v skutočnosti priviesť nové 
generácie k tomu, aby povedali áno Kristovi a umožnili tak Bohu, aby sa prejavil v ich živote a viedol 
ich za ruku.“ 
 

„Viera je Boží dar [...].To znamená, že musíme prosiť, aby Boh konal v ich srdciach na mieste, 
ktoré je mimo nášho dosahu. [...] Vieme teda, že nie sme pánmi daru, ale len jeho starostlivými 
správcami. Naše kreatívne úsilie je však príspevkom, ktorý nám umožňuje spolupracovať s 
Božou iniciatívou.“ (AL 287) 

„Duchovná skúsenosť sa nevnucuje, ale len ponúka ich slobode. Je dôležité, aby deti 
konkrétnym spôsobom videli, že pre ich rodičov je modlitba skutočne dôležitá. Preto okamihy 
modlitby v rodine a prejavy ľudovej zbožnosti môžu mať väčšiu evanjelizačnú silu než všetky 
katechézy a príhovory.“ (AL 288) 
 

Javier 

„Vieme, že odovzdať im [deťom] vieru, naučiť ich žiť ako kresťania, je naše hlavné poslanie... Tak sa 
učia žiť s Bohom od malička; učia sa, že si môžu odpúšťať, že môžu milovať iným spôsobom, tak ako 
miluje Boh, že môžu žiť inak [ako svet]. Zvolili sme si život v Cirkvi, a po tom túžime rovnako aj pre nich, 
V rodine sa modlíme spoločne, zjednotení, vo vedomí, že Boh je uprostred nás a On nám pomáha, 
podopiera nás a posilňuje nás každý deň.“ 
 
„[...]treba doceniť manželské páry, matky a otcov, ako aktívne subjekty katechézy... Rodinná 
katechéza je veľkou pomocou, lebo je účinnou metódou na formáciu mladých rodičov a nato, aby si 
uvedomili svoje poslanie evanjelizátorov vlastnej rodiny.“ (AL 287) 

„Odovzdávanie viery predpokladá, že sami rodičia prežívajú reálnu skúsenosť toho, že Bohu dôverujú, 
hľadajú ho a potrebujú, pretože len týmto spôsobom ,z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich 
skutkovʻ (Ž 145, 4) a ,otec synom zvestuje tvoju vernosťʻ (Iz 38, 19). To znamená, že musíme prosiť, aby 
Boh konal v ich srdciach na mieste, ktoré je mimo nášho dosahu. (AL 287)  



 
Pozvanie k zamysleniu: 

 „V duchu slov Svätého Otca sa zamyslime nad tým, akým spôsobom prežívame svoje otcovstvo 
a materstvo.  

 Aké konkrétne skutky môžu presvedčiť naše deti, že za základ nášho života sme si zvolili Boha? 

 
Dynamika v rodine: 

 Podeľme sa s našimi deťmi o to, prečo sme sa rozhodli žiť v Cirkvi. 
 

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Ako by sme mohli zvýšiť povedomie a formovať rodičov, aby boli prvými katechétmi svojich 
detí? 

 Ako môže naše spoločenstvo povzbudiť a doceniť katechézu, ktorou rodičia katechizujú svoje 
deti doma alebo v rámci spoločenstva? 

 
 
Modlitba 

Chválime ťa, Pane, za dar viery. 
Ďakujeme ti za dar krstu,  
ktorý z našich detí učinil Tvoje deti. 

Prosíme ťa,  
aby naše svedectvo 
mohlo viesť naše deti k tomu, 
že ty si prameňom našich rozhodnutí,  
ktoré robíme každý deň. 

Ty si skalou, 
na ktorej sme sa rozhodli postaviť  
náš život a našu rodinu. 

Ty si Otcom, ktorý si ich chcel od počiatku 
a miluješ ich láskou, ktorá vie poskytnúť 
ochranu matky a odvahu otca. 

Amen. 
 


