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10. video – Spiritualita manželství a rodiny 

1. 

Ježíš žije v rodině 

 

Svatý otec 

 „Každá rodina chce žít v míru, v prostředí, ve kterém se všichni cítí milováni a chápáni. Jak může být v rodině hezky? 

Rodina se neskládá pouze z manželů, manželek a dětí, ale je v ní přítomen i Ježíš. Pán žije v rodině skutečně 

a konkrétně. Je přítomen prostřednictvím skutků lásky – konkrétních gest mezi manželem a manželkou, mezi rodiči 

a dětmi. V rodině je důležitá něha, která, pokud chybí, je nahrazena zimou, „existenční zimou“.  

 

„Boží láska se vyjadřuje „v živých a konkrétních slovech, kterými si muž a žena projevují svou manželskou lásku“. Tak 

jsou ti dva mezi sebou odrazem božské lásky, která povzbuzuje slovem, pohledem, pomocí, něhou, objetím. Proto 

„chtít vytvořit rodinu znamená mít odvahu být součástí Božího snu, odvahu snít s ním, odvahu budovat s ním, 

odvahu hrát s ním tento příběh o budování světa, ve kterém se nikdo necítí sám.“ AL 321 

 

Rodina Aymerichových 

„Dnes se s vámi chceme podělit o náš domov. Je to naše „domácí svatyně“, místo chvály, setkání s Bohem a 

modlitby, kde se snažíme žít jako domácí církev.“ 

  

„Dobře prožívané rodinné společenství je opravdovou cestou posvěcování a mystického růstu v běžném životě, 

prostředkem hlubokého spojení s Bohem.... Proto ti, kdo mají hluboké touhy po duchovním životě, si nesmějí myslet, 

že je rodina od růstu v životě Ducha zdržuje; ona je spíš cesta, kterou Pán používá k tomu, aby je vedl k vrcholům 

mystického spojení.“ AL 316 

 

 

 

Pozvání k zamyšlení: 

Bůh může se může projevit vůči mému muži/ženě, našim dětem i lidem, které potkávám, skrze mé skutky. 

Uvědomuji si tento dar? Jak jej prožívám?  

 

V rodině: 

Ježíš přebývá v našem domě. Pojďme se společně zamyslet nad tím, že Ježíš není obraz, ale živý Bůh. Můžeme se 

k němu obrátit v každé situaci a v každém pokoji našeho domova. 

 

Ve společenství nebo ve skupině:  

Přemýšlejme společně, nebo vytvořme obraz, který bude vyjadřovat Ježíšovu přítomnost v našem domě pro 

každého, kdo k nám vstoupí.  
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2. 

Povoláni ke hlásání 

 

Svatý otec 

„Jak důležité je sdělit manželským párům, že Kristus je přítomen v jejich svátosti! Že nikdy nejsou sami, ani když se 

cítí zoufalí. Z tohoto důvodu je důležité, aby páry, které toto tajemství objevily, povzbudily ostatní páry, jako „ústní 

svědectví“, které může každému přinést milost a naději.“ 

 

„Rodinný kruh je z podnětu Ducha Svatého nejen otevřený životu tím, že ho plodí uvnitř, ale také tím, že se otevírá 

a vychází ze sebe, aby šířil své dobro mezi druhými, aby o ně pečoval a usiloval o jejich štěstí. Tato otevřenost se 

projevuje zvlášť pohostinností... „Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly“ 

(Žid 13,2)...Když rodina přijímá druhé a vychází jim vstříc,... je „znamením a svědkyní tohoto mateřství církve... 

Rodina žije svou zvláštní spiritualitu tím, že je domácí církví a současně živoucí buňkou k proměně světa.“ AL 324 

 

„Rodina je tedy subjekt pastorační činnosti svým přímým zvěstováním evangelia a dědictvím četných forem 

svědectví: solidaritou s chudými, otevřeností různým druhům lidí,... morální a hmotnou solidaritou s druhými 

rodinami, zejména s těmi nejpotřebnějšími, úsilím o podporu společného dobra... na prvním místě tam, kde žije...“ 

AL 290 

 

Rodina Aymerichových 

„Právě proto, že jsme si během našeho vztahu byli nesčetněkrát vědomi svých omezení a neschopností, jsme si 

uvědomili i to, že Bůh, díky modlitbě, činí naše poslání plodným.“  

 

„Předávání víry předpokládá, že rodiče v životě skutečně zakoušejí důvěru v Boha, že ho hledají, potřebují ho, protože 

jenom tímto způsobem „jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji moc“ (Žl 145,4) a „otec seznámí 

syny s tvou věrností“ (Iz 38,19). AL 287 

 

 

 

 

 

Pozvání k zamyšlení: 

Jak a kam vás Pán volá, abyste svědčili o Jeho živé přítomnosti ve svém životě?  

V rodině: 

Jaký dar můžeme dát každému, kdo navštíví náš domov jako znamení toho, že je Ježíš u nás přítomen?  

Ve společenství nebo ve skupině:  

Jako společenství se snažme být „rodinou (která) přijímá druhé a vychází jim vstříc“ (AL 324). Mohla by být 

uspořádána „uvítací párty“, na které bychom pozvali nevěřící přátele nebo někoho, kdo je sám. 
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3.  

Naše cesta je cestou rodiny, pojďme společně! 

 

Svatý otec  

„Žádná rodina nezačíná jako dokonalý produkt. Neexistuje žádná „hotová“ rodina. Neztrácejme naději kvůli svým 

omezením, ale také nepřestávejme usilovat o plnost lásky a společenství, které nám bylo slíbeno.“  

 

„Je to hluboká duchovní zkušenost kontemplovat každou drahou osobu Božíma očima a poznávat v ní Krista. 

Vyžaduje to od všeho oproštěnou otevřenost, která umožňuje oceňovat její důstojnost. […] Vzorem toho byl Ježíš, 

protože když k němu někdo přistoupil, aby s ním promluvil, on se na něj zahleděl, díval se s láskou (srov. Mk 10,21). 

V jeho přítomnosti se nikdo necítil přehlížený, protože jeho slova a jeho gesta byla výrazem této otázky: „Co chceš, 

abych pro tebe udělal?“ (Mk 10,51).  

Takto se žije v každodenním životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk, který s námi žije, si to všechno zaslouží, 

protože má nekonečnou důstojnost jako předmět nesmírné Otcovy lásky. Tak rozkvétá něha, která je schopna 

„podnítit v druhém radost z toho, že se cítí milován. Zvláštním způsobem se prokazuje tím, že věnuje přednostní 

pozornost omezením druhého, zvlášť tam, kde toto omezení zjevně vyniká.“   AL 323  

„Všichni jsme povoláni uchovávat živé tíhnutí k něčemu, co přesahuje nás a naše meze, a každá rodina má žít v této 

ustavičné pobídce. Jděme v našich rodinách touto cestou, jděme stále dál! To, co nám bylo slíbeno, je stále ještě 

něco víc“. AL 325  

Rodina Aymerichových 

„Naši rodinnou modlitbu zaměřujeme na dva důležité okamžiky během dne: první je po obědě, kdy se staršími dětmi 

recitujeme kontemplativní modlitbu. Druhý je večer, kdy společně věnujeme čas chválám, písním, tancům ve 

zvláštní chvíli kolem Písma svatého. Snažíme se aplikovat Slovo na naše životy a konkrétní okolnosti v nich.“ 

 „Je možné nalézt každý den několik minut, abychom se spojili před živým Pánem, řekli mu věci, které nám dělají 

starosti, modlili se za potřeby rodiny, za někoho, kdo prochází těžkým obdobím, prosili ho o pomoc v lásce, děkovali 

mu za život a dobré věci, poprosili Pannu Marii, aby nás chránila svým mateřským pláštěm. Jednoduše řečeno: tato 

chvíle modlitby může přinést rodině velmi mnoho dobra.“ AL 318 

 

Pozvání k zamyšlení: 

Ježíš říká v Bibli: „Co chceš, abych pro tebe udělal?" (Mk 10:51). Ptejme se často sami sebe, co můžeme udělat pro 

to, aby byl člen rodiny šťastný. 

V rodině: 

Naplánujme si čas na modlitbu a společně přemýšlet o tom, za koho nebo za jakou konkrétní situaci se společně 

modlit. 

Ve společenství nebo ve skupině:  

Představme si komunitní akt přijetí. Mohli bychom vyzvat lidi, aby si během mše svaté vyměnili místa a podívali se, 

kdo nyní sedí vedle a seznámili se.  

*** 

Pro citace z exhortace je použit překlad Amoris laetitia – Radost z lásky (Paulínky 2016) Církevní schválení předsedy 

České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 422/2016 ze dne 18. července 2016.  


