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9. video – Doprovázení ve slabosti  

1. 

Slabost 

 

Svatý otec 

„Dnes jsou rodiny těžce zkoušeny slabostí. Všichni jsme křehcí – a oddělení, rozvod a společný život jsou nyní 

realitou, kterou řeší mnoho rodin na světě. Církev má za úkol vyjít vstříc těm, kteří chtějí zůstat v blízkosti Boha, aby 

jim pomohl proměnit jejich selhání a utrpení v příležitosti na cestu k plnosti evangelia.“  

 

„…ke všem těmto situacím je třeba přistupovat konstruktivním způsobem, … Tak jednal Ježíš se samařskou ženou 

(srov. Jan 4,1-26): oslovil její touhu po opravdové lásce, aby ji osvobodil od všeho, co zatemňovalo její život, a aby ji 

dovedl k plné evangelní radosti.“ AL 294 

„…Ježíš chce církev pozornou vůči dobru, které Duch Svatý rozsévá uprostřed slabostí…“ AL 308 

 

Rodina Likesya 

„Rodiny, které jsou křehké, je třeba navštěvovat, diskutovat názory, snažit se jim porozumět a nabídnout duchovní 

radu, která by obnovila důvěru v ně samé.“ 

„Ježíš „očekává, že… (se) odhodláme vstoupit do kontaktu s konkrétní situací druhých a zakusíme moc něhy.“ AL 308 

„Samo evangelium od nás žádá, abychom nesoudili a neodsuzovali…Jsme zkrátka povoláni žít z milosrdenství, 

protože nejprve bylo prokázáno nám.“ AL 308, 310 

 

Pozvání k zamyšlení: 

Naše rodina má také své slabé stránky. Kde vnímám požehnání uprostřed své slabosti?  

V rodině: 

Povídejme si spolu s dětmi o tom, co kazí naše vztahy. Co můžeme udělat pro zlepšení naší rodinné atmosféry?  

Ve společenství nebo ve skupině:  

Zhlédněte společně film k tématu překonávání překážek. Diskutujte v menších skupinách o tom, co vás oslovilo a 

jakou souvislost můžete, nebo byste chtěli vidět ve svém životě.  
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2. 

Rozlišování 

 

Svatý otec 

„Pastorační péče o rodiny ví, jak vítat, doprovázet, rozlišovat a integrovat se do církevního společenství ne pomocí 
jednoduchých a banálních receptů, ale pomocí a všímavosti, která skutečně ví jak rozlišovat situace."  
 
 
„(Církev)…musí pozorně a starostlivě doprovázet své nejslabší děti, které trpí zraněním a ztrátou lásky, aby jim 

vrátila důvěru a naději jako světlo přístavního majáku nebo jako pochodeň, která je nesena mezi lidmi, aby svítila 

těm, kteří si spletli cestu nebo se ocitli v bouři.“ AL 291 

 

Rodina Likesya 

„Žádná rodina by neměla být vyloučena z komunity, bez ohledu na to, jaký má problém. Manželství by mělo přinášet 

štěstí, ne neštěstí. Komunita by měla vybudovat a systém podpory, který těmto rodinám ukazuje důležitost ochrany 

a vést své děti k lepší budoucnosti." 

„Děti by měly pochopit, že Bůh má pro ně úžasný plán. Toto přesvědčení jim dodává odvahu překonat rány 

způsobené jejich rodiči a dává jim jistotu, že  ,i kdyby mě otec nebo matka opustili, Bože nikdy mě neopustí.´ Bůh 

žehnej všem rodinám na světě." 

„Jde o…pomoc každému nalézat jeho způsob účasti na církevním společenství,… v  sociální práci, při modlitebních 

setkáních nebo jiným způsobem, který svou iniciativou objeví za pomoci rozlišování toho, kdo je ve službě pastýře.“ 

AL 297 

„Oni se nejen nesmí cítit exkomunikováni, ale mají mít možnost žít a růst ke zralosti jako živé údy církve, vnímat ji 

jako matku, která je stále přijímá, stará se o ně s láskou a povzbuzuje je na cestě života a evangelia. Tato integrace 

je nezbytná také kvůli péči a křesťanské výchově jejich dětí, které je třeba považovat za ty nejdůležitější.“ AL 299 

 

 

Pozvání k zamyšlení: 

Přemýšlejte o tom, jak milosrdná je vaše láska: jak jste připraveni chápat, přivítat, odpustit, doufat v souvislosti 

s rozvedenými, rozpadlými vztahy a lidmi na okraji společnosti? 

V rodině:  

Pozvěme na setkání další rodiny a diskutujme o malých krůčcích během uplynulého dne. Jednotlivci pak mohou 

požádat o modlitbu za svůj konkrétní úmysl.  

Ve společenství: 

Pod vedením kněze nebo někoho vedení farnosti, komunity přemýšlejte, jakou služby nabídnout různým lidem ve 

farnosti, společenství.  
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3. 

Malé kroky 

Svatý otec 

 „Církev by se v žádném případě neměla vzdát předkládání ideálu manželství: dnes, více než služba řešící selhání, 

musíme vykonávat pastorační péči, která podporuje manželství a zabraňuje jejich rozpadu! Je tolik malých kroků, 

které lidé mohou udělat a Bůh má vždy radost z malých kroků.“ 

„Vlažnost, jakákoli forma relativismu nebo přehnaná rezervovanost vůči předkládání tohoto ideálu by znamenala, 

že církvi chybí věrnost evangeliu a také láska k mladým lidem. Pochopení pro výjimečné situace nikdy neznamená, 

že bude zakrývat plné světlo ideálu, ani že bude nabízet něco menšího než to, co nabízí lidem Ježíš.“ AL 307 

 

Rodina Likesya  

 

„Toto duchovní vedení spočívá v pomoci rodinám porozumět krizi manželství, která netrvá věčně a nemusí nutně 

vést k rozchodu. To důvod, proč je začlenit, posílit je, aby mohli znovu objevit dialog, vzájemné odpuštění jedno 

a radost z lásky.“ 

„Rozlišování má pomáhat nacházet možné cesty odpovědi Bohu a růstu prostřednictvím omezení. Když si myslíme, 

že všecko je jenom bílé nebo černé, zavíráme někdy cestu milosti a růstu a odrazujeme od cest posvěcování, které 

vzdávají Bohu slávu. Připomeňme si, že „malý krůček uprostřed velkých lidských omezení může být Bohu milejší než 

zvnějšku korektní život toho, který prožívá své dny, aniž by čelil vážným těžkostem.“ AL 305 

 

 

Pozvání k zamyšlení 

Přestaňme se vymlouvat: „Jsem tak stvořen, nemohu s tím nic dělat.“ Zkusme se zamyslet na malým krokem, 

kterým mohu začít překonávat svou slabost. 

V rodině 

Povídejme si s našimi dětmi o našem manželství. Jak ho vidí ony? Jaký příklad jim dáváme?  

V komunitě 

Uspořádejme setkání pro farnost, společenství o rizicích a nebezpečích ohrožujících dnes naše rodiny a o tom, jak 

se jim lze společně vyhnout. 

 


