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33. 

Malé kroky 

 
SVÄTÝ OTEC 

 

„Cirkev sa v žiadnom prípade nesmie zrieknuť predkladania plného ideálu manželstva. Dnes 

musíme oveľa viac než pastoráciu, ktorá rieši zlyhania, robiť pastoráciu sprevádzania, ktorá 

upevňuje manželstvá a zabraňuje ich rozpadu! Existuje mnoho malých krokov, ktoré môžeme 

urobiť v tomto zmysle a aj malé kroky sú vždy milé Bohu." 

 

„Vlažnosť, akákoľvek forma relativizmu alebo prílišná zdržanlivosť pri predkladaní 

tohto ideálu by boli nedostatkom vernosti evanjeliu a tiež nedostatkom lásky zo strany 

Cirkvi... . Mať pochopenie pre výnimočné situácie nikdy neznamená zoslabovať svetlo 

najplnšieho ideálu, ani predkladať menej, než Ježiš človeku ponúka.“ (AL 307) 

 

Rodina Likesya 

„Toto duchovné vedenie má pomáhať rodinám pochopiť, že manželské krízy netrvajú večne a 

nemusia nutne viesť k rozchodu. Preto je naliehavé ich integrovať, aby mohli znovu nájsť 

dialóg, vzájomné odpustenie a radosť z lásky.“ 

 

„Rozlišovanie musí pomáhať nachádzať možné spôsoby ako odpovedať Bohu a ako rásť 

uprostred obmedzení. Keď si myslíme, že všetko je čierne alebo biele, zatvárame tak 

niekedy cestu milosti a rastu, a odrádzame od ciest posvätenia, ktoré oslavujú Boha. 

Pamätajme, že ,malý krôčik uprostred ľudských ohraničení sa môže Bohu viac páčiť 

než navonok usporiadaný život človeka, ktorý svoje dni trávi bez toho, aby sa musel 

konfrontovať s vážnymi ťažkosťamiʻ “. (AL 305) 
 

 

Pozvanie k zamysleniu: 

• Zoči-voči pokušeniu povedať si: „Som už raz taký, nemôžem si pomôcť!“, pouvažuj 

nad tým, aký malý krok môžeš urobiť, aby si zlepšil nejakú svoju krehkosť. 

 

Dynamika rodiny: 

• Vytvorme si priestor, aby sme mohli stráviť čas so svojimi deťmi a počúvať čo povedia, 

keď sa ich opýtame, ako vidia naše manželstvo. Môže to byť pre nás aj príležitosť 

pochopiť, ako nás vnímajú a aký vzor, svedectvo im dávame. 

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Usporiadajme stretnutie pre spoločenstvo o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré dnes 

ohrozujú naše rodiny a ako sa im môžeme ako spoločenstvo vyhnúť. 
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Modlitba 

Pane, 

pomôž nám vydávať svedectvo 

že vernosť znamená každodenne obnovovať svoje rozhodnutie. 

 

Pomôž nám pochopiť, že láska 

je métou, ktorú nikdy úplne nedosiahneme, 

a že nám kladie neustále nové nároky. 

 

Sprevádzaj a usmerňuj 

každý malý krok, 

ktorý sa nám podarí urobiť 

pri budovaní našej lásky. 

Amen. 

 

 

 


