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1. ÚVOD
Najbližšie Svetové stretnutie rodín bude multicentrálne, t.j. bude mať viacero centier a bude
prebiehať v diecézach po celom svete. Obmedzenia spôsobené pandémiou sa v tomto zmysle javia
ako príležitosť, aby sa mohli rodiny skutočne zúčastniť a ponúknuť svoj prínos k diecéznym
stretnutiam.
Každá partikulárna cirkev bude môcť zažiť túto cirkevnú skúsenosť, pričom na jednej strane bude
môcť maximálne využiť miestne zdroje a na druhej strane bude môcť počúvať a sledovať stretnutie
v Ríme so Svätým Otcom prostredníctvom priameho prenosu (stream).
Svetové stretnutie je okrem iného aj súčasťou aktuálnej synodálnej cesty Cirkvi a môže sa ukázať ako
cenná skúsenosť „spoluúčasti, spoločenstva a misie“.
Toto Vademecum má byť pomôckou pre partikulárne cirkvi, ktoré sú zodpovedné za organizáciu
miestnych stretnutí. Každá diecéza/farnosť sa môže inšpirovať podnetmi, ktoré ponúka táto
pastoračná príručka, pričom si môže jednotlivé iniciatívy voľne prispôsobiť miestnemu kultúrnemu
kontextu a vlastným pastoračným potrebám.
Cirkevným cieľom je uskutočniť celosvetové podujatie, ktoré bude mať špecifické črty každého
spoločenstva.

3

2. USMERNENIA
Užitočné odkazy:


Oficiálna webová stránka Svetového stretnutia rodín (SSR)
https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.svetovestretnutierodin.sk/



Iniciatívy/zdroje Roku rodiny Amoris Laetitia: 

https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia

1. Ako sa môže diecéza pripraviť na slávenie SSR spolu so Svätým Otcom?









Na zorganizovanie tohto podujatia by mala každá diecéza vytvoriť pastoračný tím, ktorý
sa tomu bude venovať, a ktorý bude dostatočne veľký a neobmedzí sa len na jeden
manželský pár.
Bude to príležitosť, aby boli – ak je to možné – zohľadnené návrhy predložené manželmi,
ktorí poznajú miestnu situáciu rodín.
Použiť tému SSR: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti ”.
Použiť symboly SSR, ktoré sú už k dispozícii: logo, hymna, obraz, modlitba a všetky
materiály, ktoré dikastérium sprístupní v nasledujúcich mesiacoch. V prípade potreby sa
postarať o preklad.
Zvážte použitie siedmych prípravných katechéz SSR v skupinách manželských párov, vo
farnosti alebo v rodine.
Okrem týchto materiálov možno využiť všetky pomôcky, ktoré vydalo dikastérium v Roku
rodiny Amoris Laetitia: 10 videí s pápežom a rodinami zo sveta; ruženec pre snúbencov;
ruženec pre rodiny; kartičky „Putovanie s rodinami”, Dekalóg rodiny, atď.

2. Je možné usporiadať Svetové stretnutie rodín spolu s inými diecézami alebo ho zrealizovať
pri nejakej svätyni (pútnickom mieste?)




Zaiste. Aj v prípade, že biskup považuje svoju diecézu za malú, alebo uprednostňuje
usporiadať Svetové stretnutie rodín spolu s inými okolitými diecézami, na úrovni cirkevnej
provincie alebo dokonca na národnej úrovni, mal by sa zachovať „multicentrálny a rozsiahly”
formát Svetového stretnutia rodín, navrhovaný Svätým Otcom.
Svätyne (či pútnické miesta) môžu byť tiež vhodným miestom pre veľké podujatia, ktoré
presahujú hranice diecézy. Treba sa dohodnúť s ordinárom diecézy, v ktorej sa svätyňa
nachádza a s biskupmi susedných diecéz.
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3. Ako by mohol vyzerať program Svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude sláviť v diecézach?
 Cieľom je, aby každá diecéza od 22. do 26. júna 2022 postavila rodiny do centra pastoračnej
pozornosti a uskutočnila aktivity, ktoré odrážajú tému SSR. Bude to akýsi „Týždeň rodiny”
v jednote s rodinami a diecézami na celom svete.
 Základným kritériom je sloboda a tvorivosť každej diecézy. Nejde o to, aby sme presne opakovali
to, čo sa robí v Ríme, a nie je potrebné dodržať celý program, ktorý sa ponúka v Ríme.
 V závislosti od časového posunu oproti sláveniam v Ríme môže diecéza zorganizovať priamy
prenos príhovorov Svätého Otca, niektorých prednášok Pastoračného kongresu, alebo aj
sledovanie videí na Youtube v inom čase ako v Ríme.
 Mohli by sa zorganizovať miestne prednášky, ktoré by boli zverené rečníkom (najlepšie
manželským párom), ktorých by určil biskup alebo farár, a to na podobné témy, aké boli
navrhnuté v Ríme.

4. Ako by sa mohli konať dni Svetového stretnutia rodín v diecézach a vo farnostiach?





Miesto: diecézy, farnosti, svätyne, pútnické miesta...
Téma: Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti
Jednotlivé slávenia: otvorenie a ukončenie stretnutia; eucharistická adorácia, svätá omša.
Ponúkané možnosti: prednášky, svedectvá, zdieľanie, slávenie.

Nasleduje podrobný príklad programu, ktorý však možno upraviť v duchu slobody a tvorivosti diecéz:
 Streda, 22. júna: Svetové stretnutie rodín by sa mohlo začať vo farnostiach eucharistickým
slávením a na záver by sa vykonal určitý znak, napríklad každej rodine by bol odovzdaný list
biskupa.
 Štvrtok, 23. júna – Piatok, 24. júna: Vo farnostiach alebo v malých skupinkách by sa mohli
zorganizovať večerné stretnutia v domácnostiach. Manželské páry by si mohli pozrieť video
nejakej prednášky z daného dňa a následne sa spoločne zdieľať.
 Sobota, 25. júna: Rodiny by mohli byť pozvané do [centra] diecézy (alebo na iné miesto, ak sa
spájajú viaceré diecézy), alebo na miesto, ako je napríklad svätyňa, či pútnické miesto.
Bol by to deň venovaný rodine naplnený prednáškami, svedectvami, prácou v skupinách,
zdieľaním a slávením.
 Nedeľa, 26. júna: Mohlo by sa naplánovať eucharistické slávenie, ktorému by predsedal diecézny
biskup za účasti rodín diecézy (v katedrále alebo na inom vhodnom mieste). Rodiny by mohli dostať
vyslanie, ktoré vychádza zo Svetového stretnutia rodín, ako to v tento deň urobí pápež pri modlitbe
Anjel Pána.
Ak to časové pásmo umožňuje, modlitba Anjel Pána s pápežom by mohla byť sledovaná v priamom
prenose alebo s časovým posunom, pred svätou omšou alebo po nej. Ak by to nebolo možné,
vyslanie rodín by vykonal biskup.
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5. Kde budú k dispozícii ďalšie materiály na prípravu Svetového stretnutia rodín?


Všetky pastoračné materiály na prípravu Svetového stretnutia rodín budú k dispozícii na
webovej stránke Svetového stretnutia rodín:
https://www.romefamily2022.com/it/programma/



Slovenská stránka (Rady KBS pre rodinu) venovaná Svetovému stretnutiu rodín:
https://www.svetovestretnutierodin.sk

6. Akú úlohu môžu zohrávať cirkevné hnutia a rodinné združenia pri realizáci i stretnutia
v diecézach?
 Hnutia a rodinné združenia sa na základe svojej charizmy môžu dať k dispozícii svojim
biskupom pri organizovaní diecézneho stretnutia, aby spolupracovali pri zapájaní rodín a
predkladaní pastoračných návrhov.
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3. PODNETY PRE PARTIKULÁRNE CIRKVI VYCHÁDZAJÚCE
Z PROGRAMU PASTORAČNÉHO KONGRESU
V diecézach by sa mohli počas týždňa, keď bude prebiehať Svetové stretnutie v Ríme, organizovať
večerné stretnutia alebo pastoračné stretnutia koncom týždňa (cez víkend), aby sa uľahčila účasť
rodinám, ktoré cez týždeň pracujú. Uvádzame niekoľko podnetov a návrhov, ktoré potom môže každá
partikulárna cirkev obohatiť alebo prispôsobiť podľa svojho vlastného uváženia.
Prednášky
V Ríme sa uskutoční päť prednášok so simultánnym tlmočením do najmenej piatich jazykov, ktoré
bude možné sledovať v priamom prenose (stream).
Cieľom prednášok v Ríme, ako aj v diecézach, bude poukázať na bohatstvo pokladov, ktoré sú
obsiahnuté v každej rodine, a ktoré treba objaviť, aby sa mohli ponúknuť Cirkvi. Dôležité bude
predstaviť ani nie tak teologické a teoretické obsahy, ale skôr tie konkrétne a praktické, aby sa dotkli
života každej rodiny a poskytli účinné podnety pre pastoráciu rodín.
V diecézach by prednášky mohli zahŕňať aj chvíle na uvažovanie či zdieľanie, aby to, čo sa človek
dozvie a naučí, mohlo sa stať súčasťou jeho vlastného života i života spoločenstva, a aby sa tak mohol
vrátiť domov obohatený.
Panelové diskusie
V Ríme sa uskutoční desať panelových diskusií, 2 po každej prednáške, opäť so simultánnym
tlmočením do najmenej piatich jazykov, ktoré bude možné sledovať v priamom prenose (stream).
Panelová diskusia je priestorom pre svedectvo a zdieľanie pastoračných nástrojov. Každá panelová
diskusia, ktorá bude prezentovaná v Ríme, bude obsahovať tri rôzne tematické oblasti, do ktorých
bude rozdelená hlavná téma panelovej diskusie: každú tematickú oblasť predstaví manželský
pár/rodina z inej geografickej časti sveta, aby sa podelili o bohatstvo osvedčenej pastoračnej praxe
v Cirkvi.
Na miestnej úrovni by sa mohli usporiadať stretnutia, na ktorých by sa predstavili aj iné svedectvá
manželských párov a rodín, pričom by sa ponechal priestor na dialóg, ktorý by pomohol ostatným
pochopiť, ako skĺbiť zvolenú tému s pastoráciou.
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ZHRNUTIE PROGRAMU PASTORAČNÉHO KONGRESU
Prvá prednáška
DOMÁCA CIRKEV A SYNODALITA
I. PANELOVÁ DISKUSIA Manželia a kňazi spoločne budujú Cirkev
A. Dve vzájomne sa doplňujúce a spoluzodpovedné povolania
B. Rodiny a pastieri spoločne v misii
C. Vytvárať spoločenstvá medzi rodinami
II. PANELOVÁ DISKUSIA Mladí i starí: spoločne pre Cirkev zajtrajška
A. Úloha starých rodičov (starších ľudí)
B. Mladí a starší ľudia na synodálnej ceste
C. Starí rodičia a starší ľudia (seniori) v pastoračnej starostlivosti Cirkvi

Druhá prednáška
RODINNÁ LÁSKA: NÁDHERNÁ A KREHKÁ
I. PANELOVÁ DISKUSIA Rodinná láska v skúške
A. Zrada a odpustenie
B. Ťažkosti prvých rokov manželstva
C. Opustenie
II. PANELOVÁ DISKUSIA Sprevádzanie otcovstva a materstva
A. Potrebujeme otcov a matky
B. Adopcia a pestúnska starostlivosť. Kresťanská voľba
C. Prijať nový život, vždy

Tretia prednáška
IDENTITA A POSLANIE KRESŤANSKEJ RODINY
I. PANELOVÁ DISKUSIA Byť kresťanom v digitálnej dobe
A. Aby sa Kristus stal stredobodom rodiny
B. Odovzdávanie viery dnešným mladým
C. Sociálne siete: „prostredie” pre naše deti?
II. PANELOVÁ DISKUSIA Povolanie a poslanie na existenciálnych perifériách
A. Medzi migrantmi
B. Tvárou v tvár závislosti
C. Keď je v rodine násilie
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Štvrtá prednáška
MANŽELSKÝ KATECHUMENÁT
I. PANELOVÁ DISKUSIA Formácia sprevádzajúcich a formátorov: laikov, kňazov a seminaristov
A. Výchova mladých ľudí v oblasti sexuality a citového života
B. Formácia duchovných pastierov a seminaristov
C. Permanentné sprevádzanie manželov
II. PANELOVÁ DISKUSIA Rodinné spoločenstvo, štýl Cirkvi ako spoločenstva
A. Rodinné spoločenstvo a cirkevné spoločenstvo
B. Vzájomnosť muža a ženy v Cirkvi medzi rôznymi životnými stavmi
C. Otcovstvo, materstvo a bratstvo v Cirkvi

Piata prednáška
RODINA – CESTA SVÄTOSTI
I. PANELOVÁ DISKUSIA Cesty svätosti
A. Rozlišovanie v každodennom rodinnom živote
B. Duchovné sprevádzanie nových zväzkov
C. Keď je manželský partner neveriaci
II. PANELOVÁ DISKUSIA Manželia a rodiny: svätosť v každodennom živote
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VYSVETLENIE MOŽNÉHO OBSAHU PREDNÁŠOK A PANELOVÝCH DISKUSIÍ
PRVÁ PREDNÁŠKA
DOMÁCA CIRKEV A SYNODALITA
Cieľ:
 Rodina v sebe rozpoznáva dary, ktoré je povolaná ponúknuť Cirkvi.
 Cirkev zasa uznáva a oceňuje prítomnosť rodiny ako dar, pretože je účinným subjektom (zdrojom)
evanjelizácie.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Na synodálnej ceste, ktorú predložil pápež František, „[zohráva] každý člen rozhodujúcu úlohu
v spojení s ostatnými” (porov. Vademekum pre Synodu o synodalite, 1.3). Rodiny ako domáce
cirkvi sú súčasťou tejto cesty, pretože poskytujú prostredie pre „spoločenstvo, spoluúčasť a
misiu”, čo sú kľúčové slová synodálneho procesu („Kresťanská rodina má všetkým dávať najavo
pravú povahu Cirkvi, jednak láskou, veľkodušnou plodnosťou, jednotou a vernosťou manželov,
jednak láskyplnou spoluprácou všetkých svojich členov“ (porov. GS 48); „Aby Cirkev naplno
pochopila svoje tajomstvo, pozerá na kresťanskú rodinu, ktorá ho predstavuje autentickým
spôsobom“; (AL 67).
 Na jednej strane je však potrebné „prebudiť“ rodiny, aby si uvedomili, akým darom sú v Cirkvi.
Na druhej strane je dôležité, aby sa Cirkev naučila vážiť si dary, ktoré Duch Svätý udeľuje
rodine, a uznala ju za protagonistu (aktéra) evanjelizácie: „aby boli rodiny zároveň domácimi
cirkvami i evanjelizačným kvasom v spoločnosti“ (AL 290).
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I. PANELOVÁ DISKUSIA
MANŽELIA A KŇAZI SPOLOČNE BUDUJÚ CIRKEV
a. Dve vzájomne sa doplňujúce a spoluzodpovedné povolania
Cieľ:
Spoločné povolanie k svätosti všetkých veriacich, z ktorých každý svojím spôsobom formuje
vnútri Cirkvi štruktúru spoločenstva medzi rôznymi životnými stavmi, ktoré sa vzájomne
dopĺňajú.
Vzájomná spoluzodpovednosť vzhľadom na misiu pozýva manželov a vysvätených služobníkov
– a najmä biskupov – k plodnej spolupráci pri budovaní tkaniva Cirkvi.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Posvätný stav a manželstvo sú zamerané na spásu iných. […] Udeľujú osobitné poslanie
v Cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu“. (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1534).
 Všeobecné kňazstvo veriacich a služobné alebo hierarchické kňazstvo, i keď sa líšia od seba
podstatne, a nielen stupňom, sú na seba navzájom zamerané, keďže jedno i druhé má svojím
vlastným spôsobom účasť na jedinom Kristovom kňazstve. (LG 10)
b. Rodiny a pastieri spoločne v misii
Cieľ:
Na základe rovnakej úlohy „budovať Boží ľud”, ale aj na základe rozdielneho prínosu, ktorý
môžu ponúknuť, sú rodiny a [duchovní] pastieri povolaní spolupracovať na misii.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Manželia a rodiny sú popri sviatosti posvätného stavu a spoločne s ňou sviatosťou
zameranou na misiu (KKC 1534). Ich apoštolská sila pramení z krstu a milosti manželstva
a na základe tejto identity môžu svedčiť, evanjelizovať a šíriť ducha cirkevného
spoločenstva. (porov. AL 201)
c. Vytvárať spoločenstvá medzi rodinami
Cieľ:
Každá rodina je povolaná otvoriť sa a darovať sa, ale aj prijať pomoc od iných rodín. V dnešných
individualistických spoločnostiach, v ktorých rodiny trpia osamelosťou a izoláciou, najmä
v situáciách vážnych ťažkostí, sa komunitné prostredie stáva podstatným faktorom pre
záchranu rodín, pretože im dáva pocítiť, že nie sú samé v žiadnom probléme, ktorému musia
čeliť (výchova detí, choroba, zármutok, ekonomické ťažkosti...).
Podnety k rozvinutiu témy:
 Je dôležité „vytvárať v Cirkvi priestor na komunikáciu od srdca k srdcu“ (porov. Amoris
laetitia 234), príležitosti pre rodiny, aby sa navzájom stretávali, učili sa vytvárať spoločenstvo,
zdieľali radosti, ale aj starosti a ťažkosti. Takto bude možné vytvárať „sieť“ rodín, ktoré sa
budú vedieť navzájom o seba postarať, „aby sa nijaká nestratila“ (porov. Jn 6, 39).

11

II. PANELOVÁ DISKUSIA
MLADÍ I STARÍ SPOLOČNE PRE CIRKEV ZAJTRAJŠKA
a. Úloha starých rodičov (starších ľudí)
Cieľ:
Zdôrazniť význam starých rodičov (starších ľudí) v rodine i mimo nej, v spoločnosti, v cirkevnom
spoločenstve; ich úloha môže byť rozhodujúca pri odovzdávaní pamäti a viery z jednej generácie na
druhú.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Posolstvo pápeža Františka k Prvému svetovému dňu starých rodičov a seniorov.
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/posolstvo-k-1-svetovemu-dnu-starych-rodicov-a-seniorov-2021

b. Mladí a starší ľudia na synodálnej ceste
Cieľ:
Pri príležitosti synodálnej cesty sú mladí i starší ľudia pozvaní k vzájomnému dialógu, aby sa
naučili rozpoznať dary tých druhých.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Spoluúčasť: Ide o výzvu zapojiť všetkých, ktorí patria k Božiemu ľudu (...). Všetci veriaci
sú kvalifikovaní a povolaní slúžiť si navzájom prostredníctvom darov, ktoré každý dostal
od Ducha Svätého. V synodálnej Cirkvi je celé spoločenstvo v slobodnej a bohatej
rozmanitosti svojich členov povolané spoločne sa modliť, počúvať, analyzovať, viesť
dialóg, rozlišovať a poskytovať rady, aby sa mohli prijímať pastoračné rozhodnutia,
ktoré čo najviac zodpovedajú Božej vôli (porov. Vademekum pre synodu o synodalite).
 „Ak izolujeme starých ľudí a necháme ich na starosť iným bez primeraného
a starostlivého sprevádzania rodiny, kaličí a ochudobňuje to samotnú rodinu. Navyše
mladí tak napokon prichádzajú o potrebný kontakt so svojimi koreňmi a s múdrosťou,
ktorú mladosť sama od seba nemôže dosiahnuť.“ (FT 19)

c. Starí rodičia a starší ľudia (seniori) v pastoračnej starostlivosti Cirkvi
Cieľ:
„Neexistuje dôchodkový vek, v ktorom by človek mohol zanechať úlohu ohlasovania
evanjelia“. Starší ľudia môžu byť cenným prínosom v pastoračnej starostlivosti, a to naprieč
celou pastoráciou (v katechéze detí, pastorácii mládeže, pastorácii rodín...).
Majú povolanie k svätosti a duchovné poslanie v Cirkvi.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Posolstvo pápeža Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov.
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/posolstvo-k-1-svetovemu-dnu-starych-rodicov-a-seniorov-2021
 Závery pastoračného kongresu „Bohatstvo mnohoročného života“
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Te
sti/Conclusions%20ENG.pdf
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DRUHÁ PREDNÁŠKA:
RODINNÁ LÁSKA: NÁDHERNÁ A KREHKÁ
Cieľ:
Ukázať krásu lásky prežívanej v rodine a potrebu neustále sa o ňu starať, pretože je veľmi krehká.
Podnety k rozvinutiu témy:




„Evanjelium rodiny je odpoveďou na najhlbšie očakávania ľudskej osoby.“ (AL 201)
„Manželská radosť znamená prijať to, že manželstvo je nevyhnutná kombinácia radostí
a námah, na ceste, ktorá podnecuje manželov, aby sa starali jeden o druhého“ (porov. AL 126) 
AL 88-119.
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I. PANELOVÁ DISKUSIA
RODINNÁ LÁSKA V SKÚŠKE
a. Zrada a odpustenie
Cieľ:
 Ponúknuť svedectvo/reflexiu tých, ktorí odpustili zradu.
 Poukázať na pastoračné postupy, ktoré sa v Cirkvi osvedčili.
Podnety k rozvinutiu témy:
 AL 231-240.
 AL 105-106.
 „Boh, pôvodca pokoja, povoláva každú rodinu k „zmiereniu“, aby sa touto radostnou
a obrodnou skúsenosťou znova vybudovalo, podporilo obnovené spoločenstvo a aby sa
znovu nastolila jednota.“ (FC 21)
b. Ťažkosti prvých rokov manželstva
Cieľ:




Ponúknuť svedectvo/reflexiu mladých manželských párov, ktorým pomohlo a podporilo ich
spoločenstvo v prvých rokoch manželstva pri prekonávaní ťažkostí, ktoré súvisia
s rozdielnymi povahami, narodením detí/neplodnosťou, a vo vzťahu k rodinám, z ktorých
pochádzajú...
Poukázať na pastoračné postupy, ktoré sa v Cirkvi osvedčili.

Podnety k rozvinutiu témy:
 AL 217-230.
c. Opustenie
Cieľ:
 Ponúknuť svedectvo/reflexiu na tému opustenia a cesty, ktorou sa rodina vydala.
 Poukázať na to, či existujú nejaké pastoračné skúsenosti, ktoré ponúkajú cestu spirituality
zameranú na ľudí žijúcich v odluke, ktorí sa rozhodli, že zostanú verní sviatosti manželstva,
čím potvrdzujú svoj sľub žiť lásku naveky, aj napriek ľudskému zlyhaniu.
Podnety na rozvinutie témy:
 „Rozvedené, ale nie znovuzosobášené osoby, ktoré sú často svedkami manželskej vernosti,
treba povzbudiť, aby v Eucharistii našli pokrm pre posilnenie vo svojom rozpoložení.
Miestne spoločenstvo a pastieri musia sprevádzať tieto osoby so starostlivosťou.“ (AL 242)
 „S veľkou radosťou a hlbokým potešením hľadí Cirkev na rodiny, ktoré zostávajú verné
učeniu evanjelia, ďakuje im a povzbudzuje ich za svedectvo, ktoré vydávajú. Vďaka nim
krása nerozlučného a navždy verného manželstva vskutku pôsobí vierohodne.“ (AL 86)
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II. PANELOVÁ DISKUSIA
SPREVÁDZANIE OTCOVSTVA A MATERSTVA
a. Potrebujeme otcov a matky
Cieľ:
Zdôrazniť význam mužov a žien, ktorí sú schopní energicky prijať svoju otcovskú a materskú
úlohu v rodine a v Cirkvi.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Oceňujem feminizmus, ak nežiada uniformitu a negovanie materstva. Pretože veľkosť ženy
zahŕňa všetky práva, ktoré vyplývajú z jej neodňateľnej ľudskej dôstojnosti, ale aj z jej
ženského génia, nevyhnutného pre spoločnosť. (AL 173)
 Hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca
akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná
mužnosť je spochybnená. (AL 176)
b. Adopcia a pestúnska starostlivosť. Kresťanská voľba
Cieľ:
Prostredníctvom svedectiev ukázať, že prijatie osamelých detí do vlastnej rodiny, formou
pestúnskej starostlivosti či adopcie, je niečím, čo je vlastné kresťanskej rodine, ktorá je
povolaná byť plodnou.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Rozhodnutie pre adopciu alebo pestúnsku starostlivosť vyjadruje osobitnú plodnosť
manželskej skúsenosti“. (AL 82)
c. Prijať nový život, vždy

Cieľ:
Svedectvo/reflexia tých, ktorí prijali nenarodený život v obzvlášť ťažkých podmienkach z dôvodu
choroby, zdravotného postihnutia, ekonomickej situácie...
Možno poukázať na pastoračné skúsenosti s prijatím/sprevádzaním tvárou v tvár ťažkostiam
s prijatím nenarodeného života.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Dieťa je milované, pretože je dieťa! Nie preto, žeby stelesňovalo moje želania. Deti sú
milované ešte pred svojím narodením, podobne ako je to v prípade Božej lásky, lebo Boh
nás vždy miluje prvý.
Sú milované skôr, ako si to zaslúžia, skôr ako vedia hovoriť alebo myslieť.“
 https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papafrancesco_20150211_udienza-generale.html
 https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papafrancesco_20190525_yes-to-life.html
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TRETIA PREDNÁŠKA:
IDENTITA A POSLANIE KRESŤANSKEJ RODINY
Cieľ:
Dnes sa kresťanská rodina musí znovu naučiť objavovať svoju osobitnú identitu a svoje špecifické poslanie
v spoločnosti a v Cirkvi.
Podnety k rozvinutiu témy:


„Kresťanská rodina je povolaná na to, aby sa činne a vedome zúčastňovala na poslaní Cirkvi, a to
vlastným a originálnym spôsobom, že sa totiž sama svojím bytím a konaním ako intímne
spoločenstvo života a lásky stavia do služieb Cirkvi a spoločnosti.“ (FC 50)



„Ak je kresťanská rodina spoločenstvom, […] potom má mať účasť na poslaní Cirkvi ako
spoločenstvo: manželia ako manželský pár, rodičia a deti ako rodina majú preukazovať svoje služby
Cirkvi a svetu.“ (FC 50)



„Kresťanské manželstvá tak oživujú spoločnosť svojím svedectvom bratstva, svojím sociálnym
cítením, svojou otvorenosťou v prospech znevýhodnených, svojou žiarivou vierou a svojou činnou
nádejou. Ich plodnosť sa rozširuje a transformuje do nespočetných spôsobov sprítomnenia Božej
lásky v spoločnosti.“ (AL 184)



„Čím viac majú manželia a kresťanskí rodičia vedomie, že ako „domáca cirkev“ sa podieľajú na živote
a poslaní univerzálnej Cirkvi, tým viac sú deti vedené ku „sentire cum Ecclesia“ (cítenie s Cirkvou)
a zakusujú krásu oddania svojich síl pre službu Božiemu kráľovstvu. ”. (ChL 62)
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I. PANELOVÁ DISKUSIA
BYŤ KRESŤANOM V DIGITÁLNEJ DOBE
a. Aby bol Kristus stredobodom rodiny
Cieľ:
V digitálnej dobe je pre dnešné rodiny čoraz ťažšie vychovávať svoje deti tak, aby bol Kristus
stredobodom rodinného života. Ukázať prostredníctvom svedectva/reflexie, ako je to možné.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Výchova vo viere sa má prispôsobiť každému dieťaťu. Rodičia, ktorí túžia rozvíjať vieru
svojich detí, sú citliví na ich vzory, keď rastú, pretože vedia, že duchovná skúsenosť sa
nevnucuje, ale slobodne predkladá.“ (porov. AL 288)
 „Snažíme sa pochopiť ,kde‘ sa deti naozaj nachádzajú na svojej ceste? Vieme, kde je ich
duša skutočne? A predovšetkým: chceme to vôbec vedieť?“. (AL 261)
b. Odovzdávanie viery dnešným mladým
Cieľ:
Prostredníctvom svedectva/reflexie ukázať, ako je možné zapojiť a priviesť dnešných
„hyperprepojených“ mladých ľudí k tomu, aby objavili, že v ich vnútri sa ozýva Boží hlas, ktorý
ich volá a pozýva na cestu, aby dosiahli naplnenie v živote.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Výchova detí musí byť charakterizovaná procesom odovzdávania viery. Ten sa stal zložitým
pre súčasný štýl života, pracovný čas a komplexnosť dnešného sveta, v ktorom mnohí, aby
prežili, znášajú uponáhľané rytmy. Napriek tomu rodina musí byť aj naďalej miestom, kde
sa človek učí chápať význam a krásu viery.“ (porov. AL 287)

17

c. Sociálne siete: „prostredie“ pre naše deti?
Cieľ:
Predstaviť svedectvá rodín, ktoré sa snažia rozvíjať primerané vzťahové zručnosti na dialóg so
svojimi deťmi („chatová generácia“), bez toho, aby démonizovali digitálny svet, ale dali im
návod, ako ho zvládať a nenechať sa ovládnuť sociálnymi sieťami a virtuálnymi vzťahmi.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „V rodinnom prostredí sa človek tiež môže naučiť kritickým spôsobom rozlišovať posolstvá
rôznych komunikačných prostriedkov.“ (AL 274)
 „Veľmi dôležitou úlohou rodín je vychovávať k schopnosti čakať. Nejde o to, aby sme deťom
zakazovali hrať sa s elektronickými zariadeniami, ale skôr nájsť spôsoby, ako im pomôcť
rozvíjať kritické schopnosti a nemyslieť si, že digitálna rýchlosť sa dá aplikovať na každú
oblasť života.“ (porov. AL 275)
 „Keď sú technológie (médiá) dobre použité, môžu byť užitočné“. (porov. AL 278)
 „Médiá môžu pomôcť, aby sme sa cítili bližší jeden druhému; aby sme vnímali obnovený
zmysel jednoty ľudskej rodiny, ktorý nás zasa povzbudzuje k solidarite a serióznemu úsiliu
o dôstojnejší život. Najmä internet môže ponúknuť väčšie možnosti stretnutia a solidarity
medzi všetkými, a to je dobrá vec, je to Boží dar“. Je však nevyhnutné si ustavične overovať,
že aktuálne formy komunikácie nás účinne vedú k veľkorysému stretnutiu s ostatnými.
Nemôžeme akceptovať digitálny svet, ktorý je navrhnutý tak, aby využíval naše slabosti
a vyzdvihoval v ľuďoch to najhoršie. (porov. FT 205)
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II. PANELOVÁ DISKUSIA
POVOLANIE A POSLANIE NA EXISTENCIÁLNYCH PERIFÉRIÁCH
a. Medzi migranti
Cieľ
Predstaviť svedectvá alebo reflexiu, aby sme pochopili, že rodina je dôležitým pastoračným
subjektom (zložkou), pretože má v sebe túžbu, aby sa tí, ktorí sú osamelí a dezorientovaní, cítili
ako doma. Rodiny, ktoré poskytujú prijatie iným rodinám.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Migrácia „je ďalším znamením čias, ktorému treba čeliť a ktorý treba chápať so všetkými
jeho dôsledkami pre rodinný život“. (AL 46)
 Sprevádzanie migrantov si vyžaduje špecifickú pastoráciu orientovanú na migrujúce rodiny,
ale aj na členov rodinných jadier, ktoré zostali na pôvodných miestach. (AL 46)
b. Tvárou v tvár závislosti
Cieľ
Predstaviť svedectvo alebo reflexiu na tému závislosti v rodine (drogy, hazardné hry, sociálne
siete...). Ako si môžu rodiny navzájom pomôcť? Ako môže pomôcť Cirkev?
Uveďte osvedčené skúsenosti, čo sa týka pomoci, vrátane pomoci odbornej.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Závislosti ako sú drogy, alkoholizmus, hazardné hry sú pliagami, ktoré neraz zničia rodinu.
Ohrozená rodina „stráca schopnosť reagovať a pomáhať svojim členom. Ťažké dôsledky
tohto narušenia vidno na zničených rodinách, na deťoch bez koreňov, na opustených
senioroch, na sirotách žijúcich rodičov a na dezorientovaných adolescentoch a mladých
žijúcich bez pravidiel.“ (porov. AL 51)
 „Okrem malého kruhu, ktorý tvoria manželia a ich deti, je tu širšia rodina, ktorú nemožno
prehliadať. […] Do tohto prostredia [širšej rodiny] patria aj priatelia a spriatelené rodiny,
tiež rodinné spoločenstvá, ktoré sa navzájom posilňujú v ťažkostiach, v sociálnej
angažovanosti a vo viere. […]“. (porov. AL 196-197)
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c. Keď je v rodine násilie
Cieľ
Predstaviť svedectvo alebo reflexiu o hodnote a význame prítomnosti siete rodín, schopných
všímať si a priblížiť sa k tým, ktorí trpia násilím, a to až po existenciálne periférie, kde sa násilie
môže vyskytovať vnútri rodiny alebo v jej blízkosti.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Smutné situácie domáceho násilia sa stávajú živnou pôdou pre nové formy sociálnej
agresivity, lebo „rodinné vzťahy stoja aj za predispozíciou násilníckej osobnosti. Rodiny
takto pôsobiace na deti sú tie, v ktorých chýba komunikácia, prevládajú defenzívne postoje
a ich členovia nie sú jeden druhému oporou; chýbajú v nich rodinné aktivity povzbudzujúce
k účasti; vzájomné vzťahy rodičov sú často konfliktné a násilné a vzťahy medzi rodičmi
a deťmi poznačené nepriateľskými postojmi.“ (AL 51)
 „Predovšetkým zahanbujúce násilie, ktoré sa niekedy používa voči ženám, zlé
zaobchádzania v rodine a rozličné formy otroctva, ktoré nie sú prejavom mužskej sily, ale
zbabelým úpadkom. Slovné, fyzické a sexuálne násilie, ktoré sa pácha na ženách
v niektorých manželských pároch, protirečí samotnej podstate manželského zväzku.“ (AL
54)
 „Je možné ignorovať alebo zakrývať pretrvávajúce formy nadvlády, svojvôle, zneužívania,
perverzity a sexuálneho násilia, ktoré sú ovocím pokrivenia zmyslu sexuality a ktoré
pochovávajú dôstojnosť druhých a výzvu na lásku pod obskúrne hľadanie seba samého?“
(AL 153)
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ŠTVRTÁ PREDNÁŠKA:
MANŽELSKÝ KATECHUMENÁT
Cieľ:
Priebeh prípravy na manželstvo je potrebné obnoviť a oživiť vo svetle katechumenátneho procesu,
ktorý prostredníctvom znovuobjavenia krstu sprevádza mladomanželov do hĺbky, bez toho, aby ich
opustil po slávení obradu. Východiskom je presvedčenie, že manželstvo nie je konečnou stanicou:
je to povolanie, celoživotná cesta svätosti. Z tohto dôvodu by mala príprava prebiehať postupne,
ako to naznačil pápež František.
Podnety k rozvinutiu témy:






„Rozhodnutie vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu musí byť ovocím rozlišovania povolania“. 21
(AL 72)



„Rád by som zdôraznil potrebu „nového katechumenátu“ pri príprave na manželstvo ako
pastoračnú cestu pre celú Cirkev. Akceptujúc želanie otcov ostatnej riadnej synody, je naliehavo
potrebné uviesť do praxe to, čo už bolo navrhnuté vo Familiaris consortio (č. 66), t.j. tak ako je
pri krste dospelých katechumenát súčasťou sviatostného procesu, tak aj príprava na
manželstvo by sa mala stať integrálnou súčasťou celého sviatostného procesu manželstva ako
protilátka, ktorá zabraňuje narastaniu neplatných alebo nekonzistentných (netvoriacich
jednotný, vhodne usporiadaný celok) manželských obradov (pápež František, Príhovor
k členom Tribunálu Rímskej roty pri príležitosti otvorenia súdneho roka, 21. januára 2017;
porov. Amoris laetitia, 205-211).



„Chcel by som odporučiť záväzok manželského katechumenátu, ktorý je chápaný ako
nevyhnutná cesta pre mladých ľudí a páry, ktorá má oživiť ich kresťanské vedomie,
podporované milosťou dvoch sviatostí, krstu a manželstva. Ako som už pri iných príležitostiach
pripomenul, katechumenát je sám o sebe jedinečný, pretože je krstný, teda zakorenený v krste,
a zároveň v živote musí nadobudnúť trvalý charakter, ako je trvalá milosť sviatosti manželstva“
(pápež František, Príhovor k členom Tribunálu Rímskej roty pri príležitosti otvorenia súdneho
roka, 29. januára 2018).

I. PANELOVÁ DISKUSIA
FORMÁCIA SPREVÁDZAJÚCICH A FORMÁTOROV: LAIKOV, KŇAZOV A SEMINARISTOV
a. Výchova mladých ľudí v oblasti sexuality a citového života
Cieľ:
Prostredníctvom pastoračných skúseností a/alebo projektov a programov zavedených v Cirkvi
poukázať na to, ako sprevádzať (podporiť) rodičov a vychovávateľov v procese výchovy detí
a mladých ľudí v oblasti citového života a sexuality.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Cirkev je prostredníctvom primeranej pastoračnej činnosti povolaná spolupracovať na
tom, aby rodičia dokázali plniť svoje výchovné poslanie. Musí to robiť tak, že im bude vždy
pomáhať, aby docenili svoju špecifickú úlohu a spoznali, že tí, ktorí prijali sviatosť
manželstva, stávajú sa skutočne [zasvätenými] opravdivými výchovnými služobníkmi,
pretože pri formovaní svojich detí budujú Cirkev“. (AL 85)
 „Je ťažké uvažovať o sexuálnej výchove v dobe, keď existuje tendencia sexualitu banalizovať
a ochudobňovať. Dalo by sa o nej hovoriť len v rámci výchovy k láske, k vzájomnému
darovaniu sa. Takým spôsobom výrazové prostriedky lásky nie sú žalostne ochudobnené,
ale objasnené.“ (AL 280)
„Mladí si potrebujú uvedomiť, že sú bombardovaní posolstvami, ktorým nejde o ich dobro
a dozrievanie. […] Rovnako musíme pripustiť, že ,predovšetkým v okamihu, keď deti
a mládež treba vovádzať do témy sexuality, objavuje sa požiadavka nových a primeranejších
jazykových prostriedkov‘“. (AL 281-284)
b. Formácia duchovných pastierov a seminaristov
Cieľ:
Uviesť skúsenosť alebo aspoň uvedomenie si dôležitosti formovania seminaristov a duchovných
pastierov, aby boli schopní a pripravení sprevádzať mladých ľudí a rodiny v morálnych výzvach,
ktorým musia dnes neustále čeliť.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Javí sa potreba „adekvátnejšej formácie pre kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky, pre
katechétov a ďalších, ktorí sú činní v pastorácii“. V odpovediach na konzultácie zaslané do
celého sveta sa ukázalo, že vysväteným služobníkom často chýba adekvátna formácia, aby
sa mohli zaoberať aktuálnymi problémami rodín.“ (AL 202)
 „Seminaristi by mali mať širšiu interdisciplinárnu formáciu ohľadom snúbenectva
a manželstva, a nielen doktríny.“ (AL 203)
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c. Permanentné sprevádzanie manželov
Cieľ:
Upevnené pastoračné skúsenosti poukazujú na naliehavosť a nevyhnutnosť neustáleho
sprevádzania manželov, najmä v najkritickejších chvíľach rodinného života. Prítomnosť
spoločenstva je zásadná a je potrebné formovať laikov i manželov, aby toto sprevádzanie
zabezpečili.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Odborníci, predovšetkým tí, ktorí majú praktické skúsenosti so sprevádzaním, pomáhajú
udržiavať pastoračné iniciatívy v reálnych situáciách a v konkrétnych problémoch rodín.
,Formačné programy a kurzy špeciálne určené pre pastoračných pracovníkov, môžu byť
nápomocné tým, že začlenia priebeh prípravy na manželstvo do širšej dynamiky cirkevného
života.‘“ (AL 204)
 Je potrebné reagovať takým „pastoračným sprevádzaním, ktoré pokračuje aj po slávení
sviatosti (porov. Familiaris consortio, časť III.) V tejto pastorácii je veľmi dôležitá prítomnosť
skúsených manželských párov. Farnosť je považovaná za miesto, na ktorom takéto skúsené
manželské páry môžu pomáhať mladším manželským párom, a prípadne aj v spolupráci
s cirkevnými združeniami, hnutiami a novými komunita.“ (AL 223)
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II. PANELOVÁ DISKUSIA
RODINNÉ SPOLOČENSTVO, ŠTÝL CIRKVI AKO SPOLOČENSTVA
a. Rodinné spoločenstvo a cirkevné spoločenstvo
Cieľ:
Rodinné spoločenstvo, ktoré vyplýva zo sviatosti manželstva, stelesňuje štýl spoločenstva,
ktoré by malo existovať v Cirkvi, počnúc vzťahom medzi manželmi a kňazmi.
Možno predstaviť v tejto súvislosti osvedčené pastoračné skúsenosti.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Cirkev je rodina rodín, neustále obohacovaná životom všetkých domácich cirkví. Takže
„vďaka sviatosti manželstva sa každá rodina stáva dobrom pre Cirkev, so všetkými účinkami.
V tejto perspektíve bude pre súčasnosť Cirkvi určite vzácnym darom vziať do úvahy aj
vzájomnosť medzi Cirkvou a rodinou: Cirkev je dobrom pre rodinu, rodina je dobrom pre
Cirkev. Starostlivosť o Pánov sviatostný dar sa netýka len jednotlivej rodiny, ale
kresťanského spoločenstva ako takého““. (AL 87)
b. Vzájomnosť muža a ženy v Cirkvi medzi rôznymi životnými stavmi
Cieľ:
Ukázať, že aj v Cirkvi majú muži a ženy vo svojej mužskosti a ženskosti rôznu a dôležitú úlohu,
a to vo všetkých životných stavoch. To vedie k živej vzájomnosti a spoluzodpovednosti medzi
mužmi a ženami v spoločnom cirkevnom poslaní a k doceneniu úlohy žien v Cirkvi.
Podnety k rozvinutiu:
 „Žena je obrazom Cirkvi, ktorá je ženou, nevestou, matkou. Určitým štýlom. Bez tohto štýlu
by sme o Božom ľude hovorili ako o organizácii, možno odborovej, ale nie ako o rodine,
ktorá sa zrodila z Matky Cirkvi“ (pápež František, Vystúpenie počas stretnutia Ochrana
maloletých v Cirkvi, 21. – 24. februára 2019).
 Práve snubný rozmer robí mužov a ženy konštitutívne schopnými vzťahov, súčinnosti,
spolupráce a spoločenstva (...) Ale ženy, oveľa viac ako muži, na základe svojej vnútornej
plodivej a materskej schopnosti „rodiť“ a byť zodpovedné za toto rodenie, sú schopné zjaviť
svetu tento nevyhnutný vzťah spolupráce a spoluzodpovednosti medzi mužmi a ženami,
ktorý sa musí prejaviť aj v Cirkvi.
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c. Otcovstvo, materstvo a bratstvo v Cirkvi
Cieľ:
Ukázať, ako možno prežívať skúsenosť duchovného otcovstva, materstva a bratstva
v pastoračnej starostlivosti o miestne spoločenstvá.
Je možné podeliť sa o skúsenosti, ktoré zvýraznia dôležitosť tohto rodinného rozmeru Cirkvi,
vďaka ktorému je možné „nosiť“ druhého človeka vo svojom srdci, ako to robí matka alebo
otec, alebo ako sa to deje medzi súrodencami.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. (...) Svätý Otče, zachovaj ich
vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my“ (Jn 17, 9.11). Môžeme sa
domnievať, že keď Ježiš vyslovil tieto slová, nemal na mysli neurčitý dav, ale skôr tváre ľudí,
ktorých navštevoval alebo stretával. Aj v Cirkvi sme povolaní rozpoznávať tváre tých,
ktorých nám Boh zveruje na ceste a ktorí sa pre nás stávajú otcami, matkami a bratmi.
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PIATA PREDNÁŠKA:
RODINA – CESTA SVÄTOSTI
Cieľ:
Ukázať, že svätosť je odpoveďou na volanie, ktoré Boh adresuje každému človeku a každému životnému
stavu. Manželia a rodiny sú povolaní k tomu, aby sa posväcovali skutkami každodenného života, ktorý
sa skladá z domácich prác, zamestnania, výchovy detí, smútku, chorôb, vzťahov medzi súrodencami,
spolu so všetkými radosťami i starosťami, ktoré so sebou prinášajú.
Podnety k rozvinutiu témy:




„Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej trápeniami, zápasmi,
radosťami a každodennými zámermi. […] Spiritualita rodinnej lásky sa skladá z tisícov malých, ale
zato reálnych a konkrétnych gest.“ (AL 315)
„Dobre prežívané rodinné spoločenstvo je opravdivou cestou posväcovania v bežnom živote a cestou
mystického rastu. (…) Preto tí, ktorí majú hlboké duchovné túžby, nesmú cítiť, že ich rodina vzďaľuje
od rastu v živote Ducha, ale že je cestou, ktorú Pán používa, aby ich priviedol na vrcholy mystického
spojenia“. (AL 316)
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I. PANELOVÁ DISKUSIA
CESTY SVÄTOSTI
a. Rozlišovanie v každodennom rodinnom živote
Cieľ:
 Ukázať, že rozlišovanie možno realizovať ako každodenný spôsob života v dnešných
rodinách.
 Poukázať na pastoračné skúsenosti, ktoré pomáhajú človeku vnímať Božiu prítomnosť
vo svojom osobnom i rodinnom živote.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Božie slovo je nielen dobrá zvesť pre súkromný život osôb, ale aj kritérium posudzovania
a svetlo pre rozlišovanie rôznych výziev, s ktorými sa manželia a rodiny konfrontujú.“ (AL
227)
 „Pri pastoračnom rozlišovaní je vhodné ,identifikovať prvky, ktoré môžu podporiť
evanjelizáciu i ľudský a duchovný rast‘.“ (AL 293)
b. Duchovné sprevádzanie nových zväzkov
Cieľ:
Priniesť svedectvo o pastoračných skúsenostiach duchovného sprevádzania manželských párov
v novom zväzku, ktoré chcú zostať v Cirkvi a žiť pravdu evanjelia.
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Rozvedeným, ktorí žijú v novom zväzku, je dôležité dať pocítiť, že sú súčasťou Cirkvi
(...).Tieto situácie „si vyžadujú pozorné rozlišovanie a sprevádzanie s veľkým rešpektom, (...)
podnecujúc ich účasť na živote spoločenstva‘.“ (AL 243)
 „I keď vždy [Cirkev] predkladá dokonalosť a pozýva k plnšej odpovedi Bohu, „Cirkev musí
pozorne a starostlivo sprevádzať svoje najkrehkejšie deti, poznačené zranenou alebo
stratenou láskou, dodávajúc dôveru a nádej – ako svetlo majáka v prístave alebo pochodeň
prinesenú medzi ľudí – na osvetlenie tých, ktorí stratili smer alebo sa nachádzajú uprostred
búrky.“ (AL 291)
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c. Keď je manželský partner neveriaci
Cieľ:
Ponúknuť svedectvo zo skúseností duchovného sprevádzania manželských párov, v ktorých jeden
z manželov nie je veriaci a/alebo neprejavuje záujem o Cirkev. Ide o veľmi častý stav v dnešných
rodinách na celom svete. Ako môžeme týmto rodinám pomôcť, aby sa cítili súčasťou cirkevného
spoločenstva a prežívali sviatosť manželstva v nádeji?
Podnety k rozvinutiu témy:
 „Milovať neveriaceho manželského partnera, robiť ho šťastným, zmierňovať jeho utrpenia
a zdieľať s ním život je opravdivou cestou posväcovania. Na druhej strane láska je Božím darom
a tam, kde sa šíri, dáva pocítiť svoju premieňajúcu silu, niekedy tajomnými spôsobmi až tak, že
,neveriaci muž sa posväcuje vo veriacej žene a neveriaca žena sa posväcuje vo veriacom
manželovi (1 Kor 7, 14)‘“. (AL 228)
 „Svojráznym výzvam čelia manželské páry a rodiny, v ktorých je jeden partner katolík a druhý
neveriaci. V takýchto prípadoch je nevyhnutné svedčiť o schopnosti evanjelia vstupovať aj do
týchto situácií, aby sa umožnila výchova detí v kresťanskej viere“. (AL 248)
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II. PANELOVÁ DISKUSIA
MANŽELIA A RODINY: SVÄTOSŤ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
Cieľ:
 Vypočuť si svedectvá o svätosti manželov a rodín, ktorí dokázali uvidieť Božiu prítomnosť vo
svojom každodennom živote.
Podnety k rozvinutiu témy:
 Brožúra o svätosti manželských párov a rodín, ktorú vydalo Dikastérium pre laikov, rodinu
a život.
 Svätí manželia [Gli sposi santi]
http://www.familiam.org/famiglia_ita/persone/00002455_Gli_sposi_santi.html
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4.

NÁVRHY NA JEDNOTLIVÉ SLÁVENIA
a.

Otvorenie Týždňa venovaného Svetovému stretnutiu rodín

b.

Podnety k meditáciám s rodinami počas dní venovaných Stretnutiu

c.

Eucharistická adorácia

d.

Eucharistické slávenie na záver Svetového stretnutia rodín



Všeobecné návrhy
Podnety:
 k modlitbe veriacich
 k homílii
 k vyslaniu rodín
 k záverečnému požehnaniu
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A. OTVORENIE TÝŽDŇA VENOVANÉHO SVETOVÉMU STRETNUTIU
RODÍN





Možno uvažovať o komunitnom otvorení Stretnutia.
Mohlo by to byť formou slávnosti. V Ríme sa uskutoční festival za prítomnosti Svätého Otca.
Jednotlivé momenty slávnosti budú venované svedectvám rodín, ktoré vychádzajú z tém
obsiahnutých v názve Stretnutia, ktoré vybral Svätý Otec: „Rodinná láska: povolanie a cesta
svätosti“. Bude možné sledovať to v priamom prenose (stream).
Na miestnej úrovni to môže byť formou eucharistického slávenia alebo spoločnej modlitby,
či spoločnou púťou s procesiou.

B. PODNETY NA MEDITÁCIU S RODINAMI POČAS DNÍ VENOVANÝCH
STRETNUTIU


Každé spoločenstvo si môže podľa vlastných potrieb prispôsobiť a/alebo rozvinúť
navrhované chvíle meditácie, striedať ich s prestávkami ticha na vnútornú modlitbu, spevmi
a spoločnými modlitbami. Meditácia nemá byť len chvíľou pre [modlitbu] jednotlivca, ale aj
časom dialógu a modlitby manželov s Ježišom.



Nižšie uvádzame možné návrhy na meditácie a zamyslenia, ktoré vychádzajú z obrazu –
symbolu Svetového stretnutia rodín od umelca Marka Rupnika.
Meditáciu pátra Rupnika nájdete na: https://www.svetovestretnutierodin.sk/nastiahnutie/
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NÁVRH NA MEDITÁCIE O OBRAZE PÁTRA RUPNIKA
„TOTO TAJOMSTVO JE VEĽKÉ“
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1.
„Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a
budú dvaja v jednom tele.
Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ (Ef 5, 31-32)

1. krok: Pozorovanie obrazu
Čo vidím?
Všímam si detaily
V láske muža a ženy je tajomstvo, ktoré je zahalené, skryté.
2. krok: Podnety z Amoris Laetitia
 „Manželstvo je povolanie, keďže je odpoveďou na špecifické volanie k prežívaniu manželskej
lásky ako nedokonalého znaku lásky medzi Kristom a Cirkvou“. (AL 72)
 „Kristus Pán ,ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva‘ a zostáva s nimi. Vo
vtelení prijíma ľudskú lásku, očisťuje ju, privádza k plnosti – a manželom so svojím Duchom
darúva schopnosť, aby ju žili“. (AL 67)
3. krok: Zamyslenie
 Naše „áno“ na založenie rodiny je našou odpoveďou na Božie volanie prežívať lásku
v manželstve a rodine. Je to „áno“, ktoré máme každý deň obnovovať.
Vo sviatosti manželstva muž a žena svojím „áno“, prosia Pána, aby premenil ich lásku, aby sa
očistila a rástla k plnosti.
 Zdajú sa naše vzťahy v rodine nejakým spôsobom „zahalené“? Môžem prosiť Pána o pomoc,
aby zmenil moje srdce v určitej situácii?
4. krok: Osobná modlitba a modlitba vo dvojici
Vo chvíli ticha každý osobne alebo v dialógu vo dvojici vyjadrime našu modlitbu k Pánovi:
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol?
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol?
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2.
„Duch, ktorého vylieva Pán, dáva nové srdce“ FC 13

1. krok: Pozorovanie obrazu
Čo vidím?
Všímam si detaily
Ruka svätého Pavla odhŕňa závoj: teraz chápeme, že láska medzi nevestou a ženíchom je odrazom
nekonečnej a nerozlučiteľnej lásky, ktorú má Ježiš k Cirkvi, svojej neveste, a ktorú má Boh
k ľudstvu.
Láska, ktorú prežívame v rodine, odhaľuje zahalený obraz nekonečnej Božej lásky, ktorá je
„snubnou láskou“.
2.krok: Podnety z Amoris Laetitia
Nekonečná Božia láska je niečo tak veľké, že na začiatku ľudstvo nedokázalo pochopiť, ani si
predstaviť, aká veľká môže byť Božia láska ku každému z nás (porov. vysvetlenie pátra Rupnika).
Keď nám Boh dal svojho Syna a keď sa Ježiš svojou smrťou na kríži za nás obetoval, aby nás
zachránil, vtedy sa nám Božia láska ukázala konkrétne a my sme začali vnímať tajomstva tej veľkej
lásky.
Preto svätý Pavol môže začať odhaľovať závoj a my v láske medzi mužom a ženou môžeme uvidieť
niečo z Božej lásky.




Pravda „o láske medzi mužom a ženou, (...) je naplno osvetlená jedine v jase lásky ukrižovaného
Krista. (...) ,Manželstvo založené na výlučnej a definitívnej láske sa stáva zobrazením vzťahu
Boha k jeho ľudu a naopak: spôsob, akým miluje Boh, sa stáva mierou ľudskej lásky‘“. (AL 70)
„Sväté písmo a Tradícia nám otvárajú prístup k poznaniu Najsvätejšej Trojice, ktorá sa zjavuje
s črtami rodiny. Rodina je obrazom Boha, ktorý... je spoločenstvom osôb. Ježiš [...] nielenže
vrátil manželstvo a rodinu do ich pôvodnej formy, ale aj pozdvihol manželstvo na sviatostný
znak jeho lásky k Cirkvi (porov. Mt 19, 1-12; Mk 10, 1- 12, Ef 5, 21-32). Od Krista,
prostredníctvom Cirkvi, manželstvo a rodina prijímajú milosť Ducha Svätého, aby svedčili
o evanjeliu a Božej láske“ (porov. AL 71)

34

3.krok: Zamyslenie
Láska, ktorú prežívame v našej rodine, odhaľuje „zahalený“ obraz „Božieho spôsobu lásky“,
ale v sile Ducha Svätého môžeme tento závoj stále viac a viac odhŕňať a každým dňom rásť
v našej schopnosti milovať.
 Aké slabé stránky sa môžem pokúsiť prekonať?
 Aké sú slabé stránky nášho vzťahu a ako sa ich môžeme pokúsiť prekonať?
4. krok: Osobná modlitba a modlitba vo dvojici
Vo chvíli ticha každý osobne alebo v dialógu vo dvojici vyjadrime našu modlitbu k Pánovi:
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol?
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol? 
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3.
„Nemajú vína.“ (Jn 2, 3)

1. krok: Pozorovanie obrazu
Čo vidím?
Všímam si detaily
Nádoby: sú z kameňa; boli naplnené vodou, teraz sú prázdne.
2. krok: Podnety z Amoris Laetitia
 „Keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by
som nebol. Slovo ,láskaʼ, ktoré patrí medzi najviac používané, býva však neraz prekrútené.
[…] Láska sa prežíva a rozvíja v živote, ktorý každodenne zdieľajú manželia – medzi sebou
navzájom i spolu s deťmi.“ (porov. AL 89-90) 
 „Príbeh rodiny je poznačený krízami každého druhu, ktoré sú aj súčasťou jej dramatickej
krásy. Rodine treba pomôcť odhaliť, že prekonaná kríza nevedie k oslabeniu vzťahu, ale
k vylepšeniu, usadeniu a dozretiu vína jednoty. Manželia spolu nežijú preto, aby boli čoraz
menej šťastní, ale aby sa naučili byť šťastní novým spôsobom, na základe možností
otvorených novou etapou života. Každá kríza prináša prax, ktorá umožňuje zvýšiť intenzitu
spoločného života alebo aspoň nájsť nový zmysel v manželskej skúsenosti. Vôbec nie je
nevyhnutné zmieriť sa s klesajúcou krivkou, nevyhnutným zhoršovaním či priemernosťou,
ktorú treba vydržať. Práve naopak, keď sa manželstvo prijme ako úloha, ktorá znamená aj
prekonávanie prekážok, každú krízu možno vnímať ako príležitosť dospieť k spoločnému
pitiu lepšieho vína. [...] Každá kríza ukrýva aj dobrú správu, ktorú treba vedieť zachytiť –
cibrením sluchu srdca.“ (AL 232)
3. krok: Zamyslenie
Vodu v nádobách môžeme prirovnať k našej ľudskej láske, ktorá sa časom akoby vyčerpá.
V živote sú chvíle či obdobia, keď máme dojem, že v našich nádobách zostalo málo lásky.
 Každá kríza, či už veľká alebo malá, sa môže stať „príležitosťou dospieť k spoločnému pitiu lepšieho
vína“. Som o tom naozaj presvedčený/á? Dokážem tomu veriť a zachovať si nádej aj v ťažkostiach?
4. krok: Osobná modlitba a modlitba vo dvojici
Vo chvíli ticha každý osobne alebo v dialógu vo dvojici vyjadrime našu modlitbu k Pánovi:
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol?
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol?
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4.
Duch, ktorého vylieva Pán ... robí muža a ženu schopnými milovať sa tak,
ako nás miloval Kristus“ (FC 13)

1. krok: Pozorovanie obrazu
Čo vidím?
Pozorne si všimnem každý detail.
Páter Rupnik zobrazil svätého Pavla ako nalieva víno, ktoré vyšlo ako krv z Kristovho boku: je to
dobré víno lásky, ktoré sa ponúka ľudstvu.
2. krok: Podnety z Amoris Laetitia
„Celý spoločný život manželov, celá sieť vzťahov medzi nimi, ich deťmi a svetom, bude naplnená
a posilnená milosťou sviatosti, [...] v ktorej Boh prejavil celú svoju lásku k ľudstvu a intímne sa s ním
spojil. Keď bude treba čeliť výzvam, ktoré prídu, nezostanú sami, odkázaní len na vlastné sily. Sú
povolaní odpovedať na Boží dar svojím úsilím, svojou kreativitou, svojou pevnosťou
a každodenným zápasom, ale vždy budú môcť vzývať Ducha Svätého, ktorý posvätil ich zväzok,
aby sa prijatá milosť nanovo prejavila v každej novej situácii.“ (AL 74)
3. krok: Zamyslenie
 Zamyslím sa nad tým, ako sa usilujem tvorivo a vytrvalo nachádzať nové spôsoby lásky v rodine. 
 Zamyslime sa spoločne nad tým, ako môžeme rozvíjať svoj vzťah s Bohom, aby sme ho spoznali
ako jediný prameň Lásky, z ktorého môžeme vždy čerpať a následne naplniť svoje nádoby, svoje
srdcia.

4. krok: Osobná modlitba a modlitba vo dvojici
Vo chvíli ticha každý osobne alebo v dialógu vo dvojici vyjadrime svoju modlitbu k Pánovi:
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol?
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol? 

37

Záverečná modlitba:
Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti
Nebeský Otče,
stojíme tu pred Tebou,
aby sme ťa chválili 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 svätosti, 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.
Amen.
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021.
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C. EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA
Prečo treba umožniť eucharistickú adoráciu?
Aby sme účastníkom umožnili prežiť chvíle vnútorného stretnutia s Pánom; aby Pán mohol
prehovoriť k srdcu každého z nás a ku každému manželskému páru. Eucharistická adorácia môže
byť časom nielen pre individuálnu adoráciu, ale aj časom pre adoráciu a modlitbu medzi manželmi
a Ježišom, ktorí spoločne kľačia pred Najsvätejšou sviatosťou.
Cieľ
 Umožniť každému účastníkovi, aby zažil Ježišov pohľad upretý naňho, aby to prijal ako vzácny
dar a opätoval ho svojím vlastným pohľadom. 
 Umožniť manželským dvojiciam spoločne kontemplovať Ježiša v Eucharistii; spoločne prežívať
Ježišov láskyplný pohľad; načúvať vo svojich srdciach Slovu, ktoré chce Ježiš obom adresovať.
Kedy?
 Krátka chvíľa na konci každého dňa. 
 Dlhší čas počas niektorého dňa v priebehu stretnutia.
 V Ríme sa eucharistická adorácia uskutoční v sobotu, 25. júna doobeda pred poslednou časťou
pastoračného kongresu a bude možné ju sledovať v priamom prenose.
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D. EUCHARISTICKÉ SLÁVENIE NA UKONČENIE STRETNUTIA
VŠEOBECNÉ NÁVRHY:


Jedno z eucharistických slávení v nedeľu 26. júna nech je zamerané na ukončenie Stretnutia
spolu s rodinami spoločenstva.



Povzbuďte rodiny, aby všetci ich členovia boli prítomní na svätej omši.



Sprievod s obetnými darmi, ak je to možné a je to v súlade pandemickými opatreniami, môžu
vykonať rodiny. Okrem chleba a vína sa môžu k oltáru priniesť aj symboly predstavujúce
rodinnú lásku.



Zbierka pri svätých omšiach tohto dňa môže byť venovaná na podporu rodín v ťažkostiach
alebo na nejaký pastoračný projekt pre rodiny.



Modlitby veriacich môžu čítať rôzni členovia rodiny (rodičia, deti, starí rodičia).



Na konci svätej omše sa môže rodinám odovzdať obraz Marka Rupnika a modlitba Svetového
stretnutia rodín.
Ak sa rodinám bude odovzdávať vyslanie, t.j. posolstvo „vyslania k evanjelizácii“, aj v papierovej
podobe, tieto znaky by sa mohli odovzdávať po oznámení vyslania, aby zostali ako konkrétne
znaky, ktoré si rodiny odnesú domov.

PODNETY K MODLITBE VERIACICH
Podnety k obsahu:
 Za Cirkev, Boží ľud
 Za pápeža, kňazov, diakonov
 Za snúbencov
 Za najzraniteľnejšie rodiny (ktoré trápi rozluka, choroba, zármutok)
 Za ľudí so zdravotným postihnutím
 Za deti
 Nový život
 Svätosť v rodine
 Za občianskych predstaviteľov
Niektoré návrhy:
 Za Cirkev, aby dokázala vo svete ohlasovať a vydávať silné svedectvo o kráse Božieho plánu
pre rodinu a aby si ju vážila ako dar a povolanie.
Prosíme ťa vyslyš nás.
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Za pápeža Františka, za každého kňaza a diakona, aby spolu s rodinami budovali Cirkev ako
„veľkú rodinu“ a zachovávali v nej jednotu a bratské spoločenstvo.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Za snúbencov, aby v našom spoločenstve stretli rodiny schopné svedčiť o radosti lásky
prežívanej v sile Kristovej prítomnosti v kresťanskom manželstve.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Za rodiny, ktoré predchádzajú veľkými a bolestivými ťažkosťami, aby v našom spoločenstve
našli konkrétnu pomoc a nikdy nestratili nádej v Teba.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Za tých, ktorí sú vyčerpaní chorobou alebo prežívajú bolesť zo straty; aby sa rodiny nášho
spoločenstva naučili vzájomne sa podporovať a vedeli sa otvoriť a poskytnúť pomoc
a blízkosť tým, ktorí to potrebujú.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Aby naše spoločenstvo vždy dokázalo nájsť nové spôsoby, aby sa každý človek so
zdravotným postihnutím cítil prijatý a mohol nájsť svoje špeciálne miesto v Cirkvi.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Prosíme ťa, Pane, aby každé dieťa na svete malo rodinu, ktorá ho prijme, dá mu pocítiť, že
je milované a poskytne mu všetko, čo potrebuje, aby mohlo vyrastať v pokoji a bolo
schopné milovať.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Prosíme ťa, Pane, za deti, ktoré trpia kvôli rozpadu rodiny alebo ktoré prišli o rodinu, aby
našli prívetivý pohľad, ktorý ich povzbudí v živote a naučí ich nádeji.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Zverujeme ti, Pane, všetky matky aby s nežnosťou a odvahou prijali a chránili každé dieťa,
ktoré sa zrodí v ich lone.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Prosíme ťa, Pane, aby každá rodina pocítila, že je povolaná a Tebou napomáhaná na ceste
k svätosti.
Prosíme ťa vyslyš nás.



Prosíme ťa, aby v každej krajine vedúci predstavitelia prijímali rozhodnutia, ktoré konkrétne
podporujú rodiny, najmä tie najchudobnejšie a najviac znevýhodnené.
Prosíme ťa vyslyš nás.
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PODNETY K HOMÍLII
XIII. nedeľa v Cezročnom období
1 Kr 19, 16. 19-21; Ž 15; Gal 5, 1.13-18; Lk 9, 51-62.


Úryvok z evanjelia, ktorý sme si práve vypočuli, nás pozýva, aby sme naše uvažovanie
o povolaní našich rodín, s čím sme sa v uplynulé dni zaoberali, vzali skutočne vážne. Tak
ako Ježiš, aj my sme povolaní „pevne sa rozhodnúť“ a vydať sa na novú cestu. Slová,
ktoré sme počuli a svedectvá, o ktoré sme sa podelili, môžu byť posilou a podporou na
ceste, ktorá môže byť obnovená len po takomto intenzívnom spoločnom zážitku.



Pápež František povedal: „Potrebujeme manželov po boku pastierov, aby kráčali s inými
rodinami, pomáhali slabším, aby ohlasovali, že aj v ťažkostiach sa Kristus sprítomňuje vo
sviatosti manželstva, aby všetkým daroval nežnosť, trpezlivosť a nádej v každej životnej
situácii“. (Posolstvo účastníkom Fóra "Ako sme na tom s Amoris laetitia?) Byť rodinou –
byť manželmi, dcérami a synmi, vnúčatami, starými mamami a starými otcami, sestrami
a bratmi – znamená v skutočnosti byť zdrojom pre naše spoločenstvá. To, že sme sa
naučili mať rád jeden druhého – v škole, ktorou boli naše rodiny – nám pomáha deliť sa
o svoju lásku s ľuďmi okolo nás a byť svedkami pre tých, ktorí najviac zápasia
s problémami.



Ako každá cirkevná realita, aj rodina je povolaná nežiť v sústredení sa na seba (sebareferenčnosti), ale vydať sa na cestu vychádzania. V dnešnom evanjeliu Ježiš používa, zdá
sa, veľmi tvrdé slová a kladie [Jeho] nasledovanie dokonca pred povinnosť pochovať si
rodičov. Chce nám povedať, že aj to najcennejšej, čo máme, ochabne, ak nie je
zakorenené v Ňom a v dynamike vychádzania a ohlasovania Jeho prítomnosti.



Neskrývajme poklad našej lásky! Podeľme sa oň s tými, ktorí žijú vedľa nás a ktorí to
najviac potrebujú. Nech každá kresťanská rodina vyhľadá rodinu v ťažkostiach,
osamelého staršieho človeka, dieťa, ktoré potrebuje pomoc – medzi svojimi susedmi,
v susedstve, medzi spolužiakmi svojich detí atď. Postarajme sa o nich materinským
a otcovským spôsobom, nežne a konkrétne: učiňme ich súčasťou našej rodiny. Takto
otvoríme dvere svojich sŕdc a umožníme, aby láska, ktorú sme dostali, prenikla do sveta
okolo nás.

Pápež František opísal svoju perspektívu sveta obnoveného ohlasovaním evanjelia
známym obrazom: Všetci sme bratia (Fratelli tutti). Naozaj, svet potrebuje opäť objaviť
nové bratstvo a rodina je miestom, kde sa každý môže naučiť prežívať tento pocit. Silne
však pociťujeme aj potrebu otcovstva a materstva, teda potrebu, aby kresťania prevzali
na seba zodpovednosť za spoločnosť – podobne ako majú rodičia zodpovednosť za svoje
deti – teda zodpovednosť za spoločnosť, ktorá sa zdá byť čoraz viac rozvrátená. 
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VYSLANIE RODÍN
Čo to je?
 Je to poslanie, ktoré Pán dáva každej rodine na záver týchto dní: teraz choďte a to, čo som vám
dal, dávajte druhým.
 „Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch“ (Mk 6, 7). Vyslanie manželov ako Ježišových
učeníkov je vyjadrením kráľovského kňazstva rodín na základe krstu, ktorý sa posilňuje
v manželstve.
Čo má byť cieľom?
 Poukázať rodinám na konkrétnu úlohu, ktorá im bola zverená v rámci pastoračnej cesty ich
vlastného spoločenstva.
Kto to má vykonať?
 Biskup, farár alebo ten, kto vedie spoločenstvo.
Kedy sa to koná?
 Koná sa to na záver Stretnutia rodín. Je to posolstvo „vyslania a evanjelizácie“, ktoré biskup
alebo farár môže po prečítaní odovzdať rodinám v tlačenej podobne. Ak sa toto vyslanie bude
odovzdávať rodinám pri záverečnej svätej omši, môže sa im dať aj vytlačený obraz pátra
Rupnika a modlitba Svetového stretnutia ako konkrétne znaky, ktoré si rodiny odnesú so sebou
domov. 
 V Ríme Svätý Otec udelí vyslanie rodinám pri modlitbe Anjel Pána, v nedeľu 27. júna, čo bude
možné sledovať v priamom prenose (stream).
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NÁVRH ZÁVEREČNÉHO POŽEHNANIA
Chválime ťa a požehnávame ťa, Otče,
lebo od Teba pochádza každé otcovstvo
na nebi i na zemi.
Daj, aby sa prostredníctvom tvojho Syna, Ježiša Krista,
zrodeného zo ženy mocou Ducha Svätého
každá rodina stala skutočnou svätyňou
života a lásky
pre generácie, ktoré sa stále obnovujú.
Daj, aby tvoj Duch
usmerňoval myšlienky a skutky manželov
pre dobro vlastnej rodiny
i všetkých rodín sveta.
Daj, aby ich deti našli v domácom spoločenstve
silnú oporu pre svoj ľudský a kresťanský rast.
Daj, aby sa láska,
posvätená manželským zväzkom,
ukázala silnejšia než akákoľvek slabosť alebo kríza.
Pomáhaj svojej Cirkvi,
aby verne plnila svoje poslanie
pre rodinu a spolu s rodinou
vo všetkých národoch na zemi.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
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