
Duchovná obnova 
farnosti

Láska je navždy a je krásna

https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia/projekt-10-videi-amoris-laetitia


Nebeský Otče,
stojíme tu pred Tebou, 
aby sme ťa chválili   
a ďakovali ti za veľký dar rodiny. 
Prosíme ťa za rodiny 
posvätené 
sviatosťou manželstva.

Nech každý deň nanovo objavujú
milosti, ktoré prijali a nech ako
malé domáce cirkvi dokážu
svedčiť o Tvojej prítomnosti
a láske, ktorou Kristus miluje
Cirkev.

Prosíme Ťa

za všetky rodiny,

ktoré čelia ťažkostiam

a utrpeniu kvôli chorobe

alebo okolnostiam, 

ktoré len Ty poznáš.

Buď im oporou a daj im spoznať

cestu posväcovania, na ktorú ich

voláš, aby tak mohli zakúsiť tvoje               

nekonečné milosrdenstvo

a nachádzali nové spôsoby

ako rásť v láske.



Prosíme Ťa za deti a mládež.

Nech sa stretnú s Tebou 

a radostne odpovedia                   

na povolanie,                              

ktoré pre nich pripravuješ.

Prosíme za ich rodičov 

a starých rodičov.

Nech si uvedomia, že sú 

znamením Božieho otcovstva 

a materstva,

keď sa starajú o deti, ktorých 

telo a dušu im zveruješ,

ako aj cez skúsenosť bratstva,

ktorú môže rodina poskytnúť 

tomuto svetu.

Pane, daj, aby každá rodina

mohla prežívať svoje osobitné 

povolanie k svätosti v Cirkvi

ako volanie zapojiť sa do 

evanjelizácie,

v službe života a pokoja,

v spoločenstve s kňazmi                

a každým životným stavom.

Požehnaj Svetové stretnutie 

rodín v Ríme.

Amen.



Na prehĺbenie

•Láska je dynamický proces
•Manželstvo chráni lásku
•Láska čelí výzvam
•Lásku treba chrániť

•video: Navždy a krása lásky

https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4


V Božom 
pláne majú 
manželia 
povolanie 
svedčiť svetu, 
ako nás Boh 
miluje a že 
Jeho láska            
sa nedá žiť iba 
v súkromí.



Láska je dynamický proces
• „Je potrebné „prijať manželstvo ako výzvu, ktorá si 

žiada bojovať, opätovne sa narodiť, nanovo sa 
objavovať a začínať stále odznova... je potrebný dar 
milosti, ktorý ju posilní a pozdvihne. 

• Avšak sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek 
objaví väčší plán, než sú jeho vlastné projekty, [plán] 
ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej 
osobe celú svoju budúcnosť“. (AL 124)

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.1%20L%C3%A1ska%20je%20dynamick%C3%BD%20proces.pdf


•„Boh je verný svojmu plánu lásky, 
dôveruje kresťanským manželom a spolieha sa na nich!
Dar Jeho lásky umožňuje ono „navždy“ dvoch krehkých, 
obmedzených a zranených stvorení, no ktoré sú 
stvorené na ,jeho obraz a podobuʻ, a preto sú určení pre 
večnosť, tú večnosť, ktorá je Božím ,navždyʻ.“ 



Láska 
je 
dyna-
mický
proces

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.1%20L%C3%A1ska%20je%20dynamick%C3%BD%20proces.pdf


Láska
je dyna-
mický 
proces –

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.1%20L%C3%A1ska%20je%20dynamick%C3%BD%20proces.pdf
https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.1%20L%C3%A1ska%20je%20dynamick%C3%BD%20proces.pdf


M. je viac ak 
ako ľudská 
záležitosť. 
Preto 
potrebuje 
prekročiť 
osobné 
ambície, 
ľudské 
predstavy a 
plány, dokonca 
aj ľudské 
obmedzenia... 





Boh počíta                 
s ľudskou 
krehkosťou,
preto ich 
posilňuje svojou 
činnou 
prítomnosťou –
pôsobením 
Ducha Svätého.

Manželstvo chráni lásku

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.2%20Man%C5%BEelstvo%20chr%C3%A1ni%20l%C3%A1sku.pdf


Manželstvo chráni lásku

a zranených 
stvorení, no sú 
stvorené na Jeho 
„obraz a podobu“. 

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.2%20Man%C5%BEelstvo%20chr%C3%A1ni%20l%C3%A1sku.pdf


Láska čelí výzvam
Nezosobášiť sa 
znamená nedať 
verejne najavo 
záväzok, mať 
výhrady, nebyť 
presvedčení, 
nebiť si istí,      
ktovie (čo ešte)...



Láska čelí výzvam

Naše „navždy“ je 
predovšetkým 

darom, a my ako 
manželia si to 

uvedomujeme, 
predovšetkým 

vtedy



Lásku treba chrániť

Boh počíta aj              
s našou 

námahou a 
snahou s 

našou 
spoluprácou 

s Ním



Lásku treba chrániť

...nám pomôže 
objaviť dobro, 
pôsobenie 
Božieho Ducha, 
aby sme mohli 
začať znovu...



Lásku treba chrániť

Strach je 
prekážkou pre 
prijatie Krista a 
jeho životného 
plánu pre nás.
Naopak láska –
prijatie lásky 
vyháňa strach.



Lásku treba chrániť
Pri premáhaní 
strachu pomáha 
pozorný dialóg, 
počúvanie, zdieľanie, 
spoločenstvo, ale aj  
mlčanie... 
Boh je prítomný: 
hovorí v nás i cez nás, 
cez svoje Slovo, 
sviatosti, blížnych i 
cez okolnosti. 



Lásku treba chrániť

Boh nás chce 
vychovávať...



Lásku treba chrániť



Nechať sa 
formovať 

Božou 
milosťou!

Lásku treba chrániť



Svet 
potrebuje 
vidieť krásu 
kresťanského 
manželstva



Milí manželia, farnosť vás potrebuje.
Vo vašej sviatosti je potenciál plnosti života.

Milí pokrstení, aj vy máte účasť na rodine a tejto plnosti...



Manželstvo chráni lásku
Pozvanie k zamysleniu:

• Uvedomujem si naozaj, že láska medzi manželom a manželkou, je 
oveľa viac než len cit - „cukrová loďka vo vlnách mora“?                                       
Že láska vyžaduje môj záväzok, moju vôľu?

Dynamika v rodine: 

• Podeľme sa o to, čo pociťujeme vtedy, keď dokážeme prekonať 
ťažkosť vo vzťahoch v rámci rodiny. 

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

• Pripravme niekoľko spoločných modlitieb veriacich, ktoré sa prečítajú 
na nedeľnej sv. omši, aby sme poďakovali Pánovi za dar každého 
sviatostného manželstva, ktoré je darom pre celé spoločenstvo.

• Zapojme sa ako manželia, alebo ako bratia a sestry do Synody o 
synodalite Cirkvi

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/5.2%20Man%C5%BEelstvo%20chr%C3%A1ni%20l%C3%A1sku.pdf
https://salezianipoprad.sk/2022/01/18/pozvanie-na-synodu-pre-teba/

