
Duchovná obnova 
farnosti

„Láska vždy dáva život“
„Manželská láska sa nevyčerpáva len medzi manželmi, 

ale vzniká z nej rodina“.
AL 166-197



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 k životu
•Dieťa ako Boží dar
•Adopcia
•Plodnosť lásky ako misia

•video: Láska je plodná

https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://youtu.be/ZO6JfUQZUA4
https://www.youtube.com/watch?v=2DcgMMVrWKo
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• „Láska                      
k životu            
v nás rástla   
už od detstva.“

• Obidvaja 
vyrastali vo 
viacpočetných 
rodinách. 
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• V rodine sa 

rodí a prijíma 
život,                
každé dieťa, 
ktoré 
prichádza            
je darom            
od Boha.
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• Každé dieťa

má byť
prijaté, 
lebo je 
dieťaťom              
v každom 
prípade             
a za 
každých 
okolností. 
Je to syn,  
je to dcéra.
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• Každej žene,

ktorá čaká
dieťa,

hovorím:    
„Si 

výnimočným 
Božím 

nástrojom, 
ktorý prináša 
na svet nový 

život.“



3.
• Adopcia – je 

kresťanské 
rozhodnutie.

• Adoptovať je 
to skutok 
lásky, ktorým 
sa muž a žena 
stávajú 
sprostredko-
vateľmi Božej 
lásky.
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• Prostredníctvom 

nich Boh hovorí:
„Aj keby na Teba
zabudla Tvoja
matka, Ja na 
Teba nikdy 
nezabudnem“.



4. 
• Manželia Enrico a 

Francesca hovoria,             
že na misii so svojimi 
deťmi žijú ako 
normálna rodina a 
prinášajú svedectvo o 
Božej láske ľuďom, 
ktorých stretávame na 
každej ceste pričom 
svojim životom 
ohlasujeme, že Kristus 
vstal zmŕtvych a zvíťazil 
nad smrťou.



Opravdivá láska je vždy plodná
Pozvanie k zamysleniu:

• V čom a ako moja láska dáva iným život? 

Dynamika v rodine: 

• Spolu s manželkou či manželom a potom s rodinou uvažujme o tom, v čom nás 
Pán v týchto rokoch urobil plodnými.

Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

„Každý, kto sa bojí Pána, je plodný“ (Porov. Ž 128, 1-6). Žalmista nevzťahuje tieto 
slová iba na biologické deti, ale aj na všetky deti, ktoré môže plodiť každý 
manželský pár v láske Ducha Svätého. 

Zamyslime sa nad tým, čo pre našu rodinu znamená byť plodný v komunite, 
ku ktorej patríme:
Ako konkrétne vyjadrujeme túto plodnosť? 
Čo robíme preto, aby sme žili túto plodnosť konkrétne každý deň? 
Ako slúžime iným? 
Akú službu preukazujeme iným a komunite, v ktorej žijeme?



Modlitba

• Modlitba Svätá nazaretská rodina, prebuď znovu v 
našej spoločnosti vedomie posvätnosti a 

nedotknuteľnosti rodiny, ako neoceniteľného a ničím 
nenahraditeľného dobra. Nech je každá rodina 

pohostinným príbytkom dobroty a pokoja pre deti i 
starších ľudí, pre chorých a osamelých, pre tých, 

ktorí sú chudobní a v núdzi. Amen. 

• Pápež František, Synoda o rodine, 27. októbra 2013


