31.
Sprevádzať krehkosť
SVÄTÝ OTEC
„Krehkosť rodín je dnes vystavená ťažkej skúške. Všetci sme krehkí a odluky, rozvody a
spolužitie sa stali realitou pre mnohé rodiny na svete. V žiadnom prípade Cirkev nesmie prestať
s predkladaním plného ideálu manželstva. Úlohou Cirkvi je ísť v ústrety tým, ktorí chcú
zostať blízko k Bohu, aby im pomáhala premieňať ich neúspechy a utrpenie na príležitosť
kráčať k plnosti evanjelia.“
„Ku všetkým týmto situáciám treba pristupovať konštruktívnym spôsobom. ... To je
to, čo urobil Ježiš so Samaritánkou (porov. Jn 4, 1 – 26): oslovil jej túžbu po skutočnej
láske, aby ju oslobodil od všetkého, čo zatemňovalo jej život, a priviedol ju k plnej
radosti evanjelia.“ (AL 294)
„Ježiš chce Cirkev vnímavú na dobro, ktoré Duch vlieva uprostred ľudskej krehkosti:“
(AL 308)
„Prirodzene, treba povzbudzovať k vyzrievaniu osvieteného svedomia, formovaného a
sprevádzaného zodpovedným a serióznym rozlišovaním pastiera, povzbudzovať k čoraz
väčšej dôvere v Božiu milosť/.“ (AL 303)
Rodina Likesya
„Ku krehkým rodinám sa treba priblížiť tak, že ich navštívime a porozprávame sa spolu; tieto
rodiny potrebujú, aby sme ich pochopili, potrebujú duchovnú radu, aby znovu nadobudli
sebadôveru.“
„Ježiš od nás očakáva, že skutočne vstúpime do kontaktu s konkrétnou realitou života
druhých a spoznáme silu nežnosti.“ (AL 308)
„Samotné evanjelium nás žiada nesúdiť a neodsudzovať... Skrátka, sme povolaní
preukazovať milosrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané voči nám.“
(AL 308; AL 310)

Pozvanie k zamysleniu:
• Aj naša rodina má svoje krehkosti. Dokážem rozoznať „dobro, ktoré Duch vlieva
uprostred ľudskej krehkosti“?
Dynamika rodiny:
•

Vyhraďme si jeden večer a pokúsme sa spolu s našimi deťmi vymenovať, aké sú naše
krehkosti, naše slabé stránky v našich vzájomných vzťahoch a čím by sme sa mohli
vyzbrojiť, aby sme im vedeli čeliť.
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Dynamika v spoločenstve alebo v skupine:
•

Navrhnime spoločenstvu, aby sme si pozreli nejaký film o odolnosti (schopnosti
prekonávať ťažkosti a dať nový impulz svojmu životu). Po jeho sledovaní sa môžeme
zdieľať v malých skupinkách: Čo hovorí tento film do môjho života?

Modlitba
Pane,
pomôž nám pochopiť, že naše obmedzenia
nie sú prekážkou pre tvoje milosrdenstvo.
Pomôž nám neodmietať
ideál evanjelia
len preto, že sa zdá ťažko dosiahnuteľný.
Daj nám svojho Ducha Svätého
aby sa neúspechy a utrpenia
mohli premieňať na príležitosti
ako zlepšiť seba samého
a pokračovať v našom kráčaní
k plnosti evanjelia.
Urob nás schopnými prijímať dobro,
ktoré vlievaš uprostred našej krehkosti.
Amen.
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