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Od teológie k pastorácii rodiny



1. Úvod

“Dobro ľudskej bytosti a kresťanskej a ľudskej spoločnosti je úzko 
spojené s radostnou situáciou manželského a rodinného spoločenstva.” 

(GS 47).

“Budúcnosť ľudstva prechádza cez rodinu” (FC 86). 

“Dobro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť sveta a Cirkvi”. (AL 31).



2. Tri základné horizonty na zamyslenie:

I. Výzvy: deštruktívne procesy prebiehajúce v rodinnom 
spoločenstve.

II. Znovuobjavenie rodiny ako odraz Boha – ako Trojicu Lásky.

III.   Hlavné línie pre obnovenie pastorácie rodiny.



3. Výzvy: dennodenné de- štruktívne procesy 
prebiehajúce v rodinnom spoločenstve.

1. Rozdelenie účelov manželského aktu- jednotiaceho od plodiaceho;

2. Využívanie oplodnenia “in vitro” pre narodenie dieťaťa;

3. Možnosť maternice na prenájom;

4. Homosexuálne a neúplné rodinné modely

5. Gender ideológia 



4. II. Znovuobjavenie rodiny ako odraz Boha – ako 
Trojicu Lásky

“Vo svetle Nového zákona je možné nahliadnuť do toho, ako treba hľadať 
pôvodný model rodiny v samotnom Bohu, v trojičnom tajomstve jeho života. 
Božské „My“ predstavuje večný model ľudského „my“; z toho „my“ v prvom 
rade to, čo je tvorené mužom a ženou, je stvorené na božský obraz a 
podobu” (Ján Pavol II, List rodinám, 6).

1. Protichodná analógia
Adam   /   Eva      /    Seth
Otec    /   Syn   /  Duch Svätý

Adam / Seth /   Eva
Otec /  Syn / Duch



5. II. Znovuobjavenie rodiny ako odraz Boha –
ako Trojicu Lásky (pokračovanie)
2. Analógia, ktorú je potrebné znovu objaviť
„Spoločenstvo osôb je v istom zmysle odvodené z tajomstva trojičného „My“, 
a preto sa na toto tajomstvo odkazuje aj „manželské spoločenstvo“. Rodina, 
ktorá začína láskou muža a ženy, pramení radikálne z Božieho tajomstva, čo 
zodpovedá najintímnejšej podstate muža a ženy, ich vrodenej a autentickej 
dôstojnosti ako ľudskej bytosti.” (LF 8).
3.  Od Boha- Trojice Lásky k rodinnému spoločenstvu
“Náš Boh v jeho najintímnejšom tajomstve nie je samota, ale rodina, pretože 
v ňom je otcovstvo, synovstvo a podstata rodiny, ktorou je láska. Táto láska v 
božskej rodine je Duchom Svätým. Téma rodiny teda nie je nijako cudzia 
božskej podstate.” 
4.  Deti ako žiara intratrinitárnej plodnosti



6. III. Hlavné línie obnovenej pastorácie rodiny. 

1. Znuvu objaviť rodinu ako prirodzenú inštitúciu;

2. Vnímať radikálnu jednotu medzi osobou-manželstvom-rodinou;

• Ide o organické vyjadrenie božského projektu, ktorý funguje:

• od “osoby” ako bytosti vzťahovej- mužského a ženského pohlavia (= povolanej k 
láske a spoločenstvu),

• k “manželstvu” ako k prvotnému uskutočneniu povolania k láske a manželskej 
zmluvy- muža a ženy, ktorý sa má budovať deň čo deň (= sviatostné manželstvo); 

• Až k “rodine” ako spoločenstvu dvoch ľudí, ktorí sa majú radi a milujú sa, sú 
otvorení pre potomstvo a vytvárajú prvé spoločenstvo života (= plodnosť / rodičovstvo). 

3.  Ako jediný Boží plán/obraz.



7. III. Hlavné línie obnovenej pastorácie 
rodiny. (pokračovanie)
4.  Smerovať k organickej pastorácii rodiny

4.1.  Krása a veľkoleposť povolania k manželstvu – k sviatosti

4.2.  Rodina ako odraz Boha- Trojičnej Lásky 

“V rodine, domácej Cirkvi, dozrieva prvá cirkevná skúsenosť 
spoločenstva medzi ľuďmi, v ktorej sa milosťou odráža tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice!” (AL 71). 

“Manželstvo je ikonou Božej lásky k nám. Aj Boh je v skutočnosti 
spoločenstvom: tri osoby Otec, Syn a Duch Svätý vždy a navždy žili v 
dokonalej jednote.” (AL 121).



8. III. Hlavné línie obnovenej pastorácie 
rodiny. (pokračovanie)
4.  Smerovať k organickej pastorácii rodiny

...

4.3.  Rodinné spoločenstvo Božej nehy

“In famiglia, la tenerezza è il legame che unisce gli sposi e i 
genitori tra loro e con i figli. Tenerezza vuol dire dare con gioia e 
suscitare nell’altro la gioia di sentirsi amato. La tenerezza si esprime
in particolare nel volgersi con attenzione squisita ai limiti dell’altro
(...). La tenerezza nei rapporti familiari è la virtù quotidiana che aiuta
a superare i conflitti interiori e relazionali “ (AL 88).



9. III. Hlavné línie obnovenej pastorácie 
rodiny. (pokračovanie)
4.  Smerovať k organickej pastorácii rodiny

...

4.4. Povolanie snúbencov k svätosti

“Dobre prežité rodinné spoločenstvo je skutočnou cestou posvätenia v bežnom 
živote a mystického rastu, prostriedkom na intímne spojenie s Bohom.” (AL 316). 

“Sexuálne spojenie, prežívané ľudským spôsobom a zároveň posvätené sviatosťou, 
je zase pre manželov spôsobom rastu života v milosti. Je to sobášne tajomstvo” (AL 74). 

4.5.  Zmena postavenia a vnímania manželov / rodiny v rámci Cirkvi

“Kresťanská rodina je povolaná, aby sa živým a zodpovedným spôsobom podieľala 
na poslaní Cirkvi vlastným a originálnym spôsobom, to znamená tým, že sa dáva do služieb 
Cirkvi a spoločnosti v jej bytí a v jej činnosti ako spoločenstvo života a lásky.” (FC 50)



10. Otvorený záver

Ako znovu založiť organickú 

(jednotnú, harmonickú a živú) 

rodinnú pastoráciu 

na niekoľko nasledujúcich rokov?


