
 
 

7. video – Povolán k misii 
1. 

Radostné svědectví evangelia rodiny 
 

Originál: http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-

laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2007%20-%20DOBO_INGLESE.pdf 

 

Stella Josiane (dcera) 

„Nejlepší způsob, jak žít evangelium v rodině, je být jeden druhému svědkem. Šířit kolem sebe radost a být 

příkladem k napodobování.“  

„Potřebujeme nacházet slova, motivace a formy svědectví, které nám pomohou dotknout se těch nejhlubších 

strun mladých lidí a tam oslovit jejich schopnost velkodušnosti, nasazení se a lásky, ba přímo hrdinství, a tak je 

zvát, aby nadšeně a odvážně přijali výzvu k manželství.“ AL 40,8 

 

SVATÝ OTEC 

„Jakým pastoračním výzvám čelí církev v doprovodu rodin? Díky svátosti manželství jsou rodiny hlavním 

předmětem rodinné služby. Každá rodina může být prvním svědkem radosti evangelia!“  

„...křesťanské rodiny jsou skrze milost svátosti manželství hlavními subjekty rodinné pastorace zejména tím, že 

vydávají „radostné svědectví jako domácí církve“. „Je tedy důležité, aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako 

radost, která »naplňuje srdce i celý život«, protože v Kristu jsme byli »vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní 

prázdnoty a z osamění« (Evangelii gaudium, 1). AL 200 

„Aby rodiny mohly být stále víc aktivními subjekty pastorace rodin, je třeba, aby „evangelizační a katechetické 

úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny,“,...  AL 200 

 

 

 

Pozvání k zamyšlení 

„Evangelium rodiny je radost“ - zažil jsem, že tato radost může být přítomna, i když život přináší potíže? 

Vzpomeňme na chvíle, kdy nám bylo těžko a přece se ukázalo, že se mohou obrátit v radost a naději.  

V rodině 

Jaké jsou hodnoty, které jsou základem našeho rodinného života? Povídejte si spolu o nich, zapište je a zavěste 

na několika místech v domě.  

Ve společenství nebo ve skupině  

Jakým způsobem může naše komunita reagovat na výzvu papeže Františka k formování? Mají se křesťanské 

rodiny stát rodinami radostnými a evangelizujícími? 

 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2007%20-%20DOBO_INGLESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2007%20-%20DOBO_INGLESE.pdf


 
 

 

2.  

Rodiny jsou nezbytné k tomu, aby mladým ukazovaly evangelium lásky 
 

Josée Christiane (matka) 

„Hlásání evangelia znamená, že přijatá zpráva musí naplnit naše srdce a celý náš život radostí.“ 

 

SVATÝ OTEC 

„Obecný zájem o rodinu ve velkých pastoračních projektech nestačí. Potřebujeme nové misionářské nadšení: 

nemůžeme se zastavit u teorie, ale musíme se „poprat“ s konkrétními problémy lidí. Příprava mladých lidí na 

manželství je pilířem evangelizační rodiny.“ 

„Prosím křesťanská společenství, aby si uvědomila, že je to veliký přínos i pro ně, když podporují snoubence 

v růstu lásky. (...) ti, kdo vstupují do manželství, jsou pro společenství křesťanů „vzácným zdrojem, protože svým 

upřímným úsilím o růst v lásce a vzájemným darováním se jeden druhému mohou přispívat k obnově přediva 

celého těla církve. (...) Zvláštní forma přátelství, ve kterém žijí, se může stát nakažlivou a podněcovat k růstu 

přátelství a bratrství v křesťanském společenství, jehož jsou součástí.“ AL 207 

„Pravděpodobně přicházejí ke svatbě lépe připraveni ti, kdo se naučili od svých rodičů, co je to křesťanské 

manželství, pro které se oba rozhodli bezpodmínečně a na svém rozhodnutí stále trvají.  AL 208 

 

Giorgiana (dcera) 

„Žít podle evangelia znamená najít si čas na to, abychom spolu žili dobře v lásce, sdílením a v jednotě.“ 

„...všechny pastorační činnosti zaměřené na pomoc manželům, aby rostli v lásce a v rodině uskutečňovali 

evangelium, jsou neocenitelnou pomocí v přípravě jejich dětí na budoucí manželský život". AL 208 

„Láska vyžaduje čas, který daruje jeden druhému a v němž je mu plně k dispozici, přičemž jiné věci klade na 

druhé místo. Je třeba si udělat čas na rozhovor, na neuspěchané objetí, na společné tvoření plánů, na 

naslouchání si, na hledění jeden na druhého, na vzájemné oceňování se, na upevňování vztahu. Někdy je 

překážkou zběsilé tempo společnosti nebo časový plán stanovený pracovními povinnostmi. Jindy je problémem 

to, že společně trávený čas postrádá kvalitu.“ AL 224 

 

Pozvání k zamyšlení 

"Jsme povoláni pomáhat rozsévat semena“, zbytek je Boží dílo.“ (srov. AL 200). Můžeme se zamyslet nad tím, 

co děláme, abychom spolu žili dobře. Jsme v tom úspěšní? Co chceme se změnit? Čím můžeme začít? 

V rodině 

Můžeme se zamyslet a společně rozhodnout, zda existuje něco, co se může stát druhotným, abychom společně 

strávili nějaký kvalitní společný čas v rodině. 

Ve společenství nebo ve skupině  

Naplánujte romantický večer s večeří nebo občerstvením pro zasnoubené páry ve farnosti. Požádejte je, aby 

vypnuly mobilní telefony a věnovaly se sobě navzájem. Na konci večera je pozvěte k modlitbě a vzájemně se 

jeden za druhého přimlouvaly.  



 
 

 

3. 

Příprava mladých lidí na manželský život 
 

SVATÝ OTEC 

„Existuje katechetický proces, který připravuje nejen na oslavu manželství, ale i na manželský život. Musíme 

přezkoumat přípravu na manželství, abychom pomohli mladým lidem, počínaje dětstvím, objevit, že manželství 

je skutečné povolání.“  

„...prostřednictvím misijně aktivních rodin... a různých pastoračních pomůcek nabídnout dlouhodobou přípravu, 
která bude podporovat zrání lásky obou snoubenců. (...) Když se člověk učí někoho milovat, nemůže 
improvizovat ani to nemůže být záležitost nějakého krátkého kurzu těsně před svatební slavností. Každý člověk 
se ve skutečnosti připravuje na manželství už od svého narození. Všecko, co mu dala jeho rodina, mu má pomoci, 
aby se naučil znát sebe sama a uměl učinit plné a definitivní rozhodnutí. (...).“ AL 208 
 
„Není třeba je vyučit v celém katechismu ani je zahltit přílišným množstvím témat. Také v tomto případě totiž 
platí: ,Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.´(…) „Je to 
jistý druh „iniciace“ do svátosti manželství, která jim představí nezbytné prvky k tomu, aby ji mohli přijmout 
s nejlepší vnitřní připraveností a začít s určitou pevností rodinný život.“ AL 207 
 

Jules José (otec) 

„Je tedy žádoucí, aby pastorační asistenti byli formováni s ohledem na velké změny a otázky, které se dnes 

týkají rodiny, formace, která na tyto skutečnosti reaguje konkrétně.“  

„…jeví (se) jako potřebná „přiměřenější formace kněží, jáhnů, řeholníků a řeholnic, katechetů a ostatních 

pastoračních pracovníků“.“ AL 202 

„Seminaristům by se mělo dostávat rozsáhlejší víceoborové instruktáže o období zasnoubení a manželství.“ (…) 

„V tom smyslu je zdravé kombinovat čas života v semináři s životem ve farnosti, která umožní mít větší kontakt 

s konkrétní realitou rodin. Vždyť kněz se po celý svůj život setkává v pastoraci především s rodinami.“ AL 203 

„Odborníci, zvláště ti, kteří mají zkušenost s doprovázením, pomáhají převádět pastorační podněty do reálných 
situací a do konkrétních starostí rodin. „Formační kurzy a programy určené zvlášť pro pastorační pracovníky je 
mohou vybavit k tomu, aby uměli začlenit vlastní přípravu na manželství do širší dynamiky života církve.“ Dobrá 
pastorační příprava je důležitá „také vzhledem k zvláštním nouzovým situacím, jejichž příčinou je domácí násilí 
a sexuální zneužívání“. To vše žádným způsobem neumenšuje, nýbrž integruje základní hodnotu duchovního 
vedení, neocenitelných duchovních zdrojů církve a svátostného smíření.“ AL 204 
 

Pozvání k zamyšlení  

Vzpomeňte si na ty, kteří vám dali dobrý příklad manželského života a poděkujte za to Pánu.  

V rodině  

Přečtěte si společně část apoštolské exhortace Christus Vivit o prohlášení evangelia mladým lidem a diskutujte 

o ní (např. čísla 44, 257, 264).  

Ve společenství 

Navrhněte chvilku modlitby za mladé lidi a jejich povolání. Můžete v kostele umístit košík a vložit do něj 

přímluvy. Ti, kteří vstoupí do kostela si mohou lístek vzít a pomodlit se.  

 


