
Duchovná obnova 
farnosti

„Vychovávať deti –
povolanie, výzva, radosť“



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

• Výchova zameraná na zvládnutie súčasných výziev
• Povedať áno Kristovi
• Výchova v citovej oblasti
• Učiť sa čakať a mať úctu k telu

video: Vychovávať deti

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/8.1%20V%C3%BDchova%20zameran%C3%A1%20na%20zvl%C3%A1dnutie%20s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BDch%20v%C3%BDziev.pdf
https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/8.2%20Poveda%C5%A5%20%C3%A1no%20Kristovi.pdf
https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/8.3%20V%C3%BDchova%20v%20citovej%20oblasti.pdf
https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/8.4%20U%C4%8Di%C5%A5%20sa%20%C4%8Daka%C5%A5%20a%20ma%C5%A5%20%C3%BActu%20k%20telu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QZ0S07ZJ0pM


































































Modlitba
• Pane, nauč nás, ako 
urobiť z našich rodín 
miesto, kde naše deti 

zažijú živú vieru.                    
Daj, aby sme 

nestratili dôveru v 
tvoju pomoc pri 

prekonávaní výziev, 
ktoré pred nás stavia 
dnešná spoločnosť. 

Zošli svojho Ducha 
Svätého na každú 

rodinu, aby sa naše 
srdcia mohli otvoriť a 

spoznať, že Ty sa 
prejavuješ živý a 

prítomný aj v našej 
malej domácej cirkvi.

Amen. 



Otázky na uvažovanie i dialóg

• Pane, ako komunikujeme doma, ako učím súčasných mladých, deti, 
vnúčatá – zdieľam svoje postoje, skúsenosti?

• Akým spôsobom rastieme, aby sme odovzdávali vieru?

• Ako sa používajú u nás komunikačné zariadenia, TV, internet? 
Využívame ich správne? Vedie to k láske, alebo k egoizmu?

• Ako vnímať na mne, že som darom, pre manželského partnera, pre 
rodinu, spoločenstvo, farnosť...? Viem byť trpezlivý? Viem čakať?


