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32. 

Rozlišovanie 

 

SVÄTÝ OTEC 

„Vnímavá rodinná pastorácia vie, ako prijať, sprevádzať, rozlišovať a integrovať do 

cirkevného spoločenstva, a to nie jednoduchými a banálnymi návodmi – na to nie sú návody! – 

ale s víziou, ktorá dokáže skutočne rozoznávať a rozlišovať situácie“. 

 

„Cirkev musí pozorne a starostlivo sprevádzať svoje najkrehkejšie deti, poznačené 

zranenou alebo stratenou láskou, obnovujúc v nich dôveru a nádej – ako svetlo majáka 

v prístave alebo pochodeň prinesenú medzi ľudí – na osvetlenie tých, ktorí stratili smer 

alebo sa nachádzajú uprostred búrky“. (AL 291) 

 

Rodina Likesya 

„Žiadna rodina by nemala byť vylúčená zo spoločenstva bez ohľadu na problém. Manželstvo 

by malo byť miestom šťastia, nie nešťastia. Spoločenstvo musí vytvoriť určitý systém podpory, 

ktorá týmto rodinám ukáže, aké je dôležité chrániť a viesť ich deti smerom k lepšej budúcnosti.“ 

 

„Deti by mali pochopiť, že Boh má pre ne úžasný plán. Toto presvedčenie im dodá odvahu 

prekonať rany spôsobené rodičmi a získať istotu, že ,aj keby ma otec a matka opustili, Boh ma 

nikdy neopustíʻ. Nech Boh žehná všetky rodiny na celom svete.“ 

 

„Každému treba pomôcť nájsť vlastný spôsob zapojenia sa do cirkevného 

spoločenstva ... v sociálnej angažovanosti, modlitbových stretnutiach alebo podľa toho, 

čo jeho či jej osobná iniciatíva, spolu s rozlišovaním pastiera, môže navrhnúť.“ (AL 

297) 

„Títo ľudia ... môžu žiť a dozrievať ako živé údy Cirkvi, vnímajúc ju ako matku, ktorá 

ich vždy prijíma, s láskou sa o nich stará a povzbudzuje ich na ceste života a evanjelia. 

Táto integrácia je potrebná aj pre kresťanskú výchovu a starostlivosť o ich deti, ktoré 

treba pokladať za najdôležitejšie“. (AL 299) 

 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Pouvažuj o tom, aká milosrdná je tvoja láska: Do akej miery si ochotný/á pochopiť, 

prijať, odpustiť, dúfať? 

 

Dynamika rodiny: 

• Môžeme navrhnúť spoločný večer pre celú rodinu (alebo pre viaceré rodiny), počas 

ktorého by sa rodina podelila o „malý krok vpred“, ktorý sa podaril vykonať počas dňa. 

Každý člen rodiny môže požiadať ostatných, aby sa pomodlili za jeho problém. 
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Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Pod vedením a v duchu rozlišovania duchovného pastiera alebo niekoho z vedúcich 

spoločenstva, pouvažujte nad tým, že každému členovi dáte možnosť prevziať nejakú 

službu pre spoločenstvo, alebo znovu obnoviť jeho formu služby. Môže sa na to zvoliť 

nejaký sviatočný deň. 

 

 

Modlitba 

Pane, 

pomôž nám pochopiť 

problémy a krehkosti našich bratov a sestier. 

 

Daj, aby sme vedeli otvárať dvere nášho domova 

i nášho srdca 

tým, ktorí sú krehkejší, majú ťažkosti, 

aby sa cítili prijatí, vypočutí a pochopení. 

 

Naplň nás svojím Duchom Svätým, 

aby sme vedeli preukazovať druhým 

také milosrdenstvo, aké sme už ako prví 

od teba dostali. 

Amen. 

 

 


