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Zkratky 

AL František, apoštolská exhortace Amoris laetitia (19. března 2016) 

[česky Paulínky, Praha 2016] 

EG František, apoštolská exhortace Evangelii gaudium (24. listopadu 2013) 

[česky Paulínky, Praha 2014] 

FC Jan Pavel II., apoštolská adhortace Familiaris consortio (22. listopadu 1981) 

[česky Zvon, Praha 1992] 

FT František, encyklika Fratelli tutti (3. října 2020) 

[česky Karmelitánské nakl., Praha 2021] 

GS II. vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes (7. prosince 1965) 

[česky in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakl., Kostelní 

Vydří 2002, dostupné též na 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_cs.html] 

ChL Jan Pavel II., apoštolský list Christifideles laici (30. prosince 1988) 

[česky Zvon, Praha 1996] 

KKC Katechismus katolické církve 

[česky Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002 (2. vyd.)] 

LG II. vatikánský koncil, dogmatická konstituce Lumen gentium (21. listopadu 1964) 

[česky in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakl., Kostelní 

Vydří 2002, dostupné též na 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html] 

LS František, encyklika Laudato si’ (24. května 2015) 

[česky Paulínky, Praha 2018 (2. vyd.)] 

Poznámka k českému vydání: Biblické texty i názvy a zkratky biblických knih 

přebíráme z Českého liturgického překladu (Nový zákon, Karmelitánské nakl., 

Kostelní Vydří 2006; Starý zákon, Česká katolická Charita, Praha 1978–1986), 

viz též http://bible.liturgie.cz. 

 

http://bible.liturgie.cz/
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1. Úvod 

Blížící se Světové setkání rodin bude mít více center a z nich se bude šířit do diecézí 

po celém světě. Omezení vynucená pandemií se v tomto smyslu ukazují jako 

příležitost, aby se rodiny mohly skutečně zapojit a nabídnout svůj příspěvek 

k diecézním setkáním. 

Každá místní církev bude moci prožít zkušenost celé církve jednak díky maximalizaci 

místních zdrojů a také díky možnosti poslouchat a sledovat setkání se Svatým otcem 

v Římě prostřednictvím přímého přenosu. 

Světové setkání je mimo jiné součástí probíhající synodální cesty církve a může se 

projevit jako cenná zkušenost „společenství, spoluúčasti a poslání“ rodin. 

Tato brožura má pomoci místním církvím, které jsou zodpovědné za organizaci 

místních setkání. Každá diecéze/farnost může z návrhů předložených v této 

pastorační brožuře čerpat inspiraci, a přitom si je volně přizpůsobit svému prostředí 

i vlastním pastoračním potřebám. 

Cílem je uspořádat napříč církví celosvětovou událost, která přitom ponese specifické 

rysy každého společenství. 

 

2. Směrnice 

Užitečné odkazy: 

• Video s pokyny (italsky): https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8 

• Oficiální webové stránky Světového setkání rodin: 

https://www.romefamily2022.com/en/ 

• Iniciativy/zdroje Roku rodiny Amoris laetitia: 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-

risorse.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8
https://www.romefamily2022.com/en/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html
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1. Jak se mohou diecéze na oslavu Světového setkání rodin se Svatým otcem 

připravit? 

• Navrhujeme, aby každá diecéze pro pořádání této akce vytvořila dostatečně 

početný pastorační tým (ne jediný pár), který se záležitosti bude věnovat. 

• Bude to příležitost přijmout případné návrhy předložené manželi, kteří znají 

realitu místních rodin. 

• Využijte téma setkání „Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti“. 

• Používejte symboly setkání, které jsou již k dispozici: logo, hymnu, obrázek, 

modlitbu a všechny další materiály, které dikasterium ještě zpřístupní. 

V případě potřeby je nechte přeložit. 

• Zvažte využití sedmi přípravných katechezí setkání ve společenství manželů, 

ve farnosti nebo v rodině. 

• Vedle tohoto materiálu lze využít i veškeré další pomůcky, které dikasterium 

vydalo během Roku rodiny Amoris laetitia: 10 videí s papežem a rodinami 

celého světa, růžence pro snoubence, růžence pro rodiny, karty „Putování 

s rodinami“, Desatero atd. 

 

2. Je možné uspořádat setkání společně s dalšími diecézemi nebo ve spojení 

s některým poutním místem? 

• Jistě. Ovšem i v případech, kdy biskup považuje svou diecézi za příliš malou 

anebo dává přednost pořádání společně s okolními diecézemi, na úrovni 

církevní provincie nebo dokonce na národní úrovni, se má zachovat duch 

navrhovaný Svatým otcem, postavený na šíření oslavy do více center. 

• Poutní místa mohou zároveň být vhodným místem pro velké akce přesahující 

hranice diecézí. Je jen třeba se domluvit s ordinářem diecéze, kde se poutní 

místo nachází, a také s biskupy sousedních diecézí. 
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3. Jak může vypadat program Světového setkání rodin, který se bude slavit 

v diecézích? 

• Cílem je, aby každá diecéze od 22. do 26. června 2022 postavila rodiny do 

středu pastorační pozornosti a uspořádala aktivity, které odrážejí téma 

Světového setkání rodin. Má to být jakýsi „Týden rodiny“ v jednotě s rodinami 

a diecézemi celého světa. 

• Základním kritériem je svoboda a kreativita každé diecéze. Nejde o to přesně 

zopakovat, co se děje v Římě, a není ani třeba dodržovat celý program, který 

se tam nabízí. 

• S ohledem na časový rozdíl oproti slavení v Římě může diecéze uspořádat 

přímý přenos projevů Svatého otce, některých konferencí pastoračního 

kongresu nebo dokonce sledování videí na YouTube v jinou dobu než v Římě. 

• Mohou se pořádat místní konference s vystoupeními řečníků (nejlépe párů) 

určených biskupem nebo farářem, a to na podobná témata jako ta 

představená v Římě. 

 

4. Jak se mohou dny Světového setkání rodin pořádat v diecézích a farnostech? 

• Dějiště: diecéze, farnosti, poutní místa… 

• Téma: „Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti“ 

• Oslavy: zahájení a ukončení setkání, eucharistická adorace, mše svatá 

• Způsoby slavení: konference, svědectví, sdílení, oslavy 

• Středa 22. června: Světové setkání rodin se ve farnostech může zahájit 

slavením eucharistie, na jejímž konci každá rodina dostane nějaký symbol, 

například dopis od biskupa. 

• Čtvrtek 23. června a pátek 24. června: ve farnosti nebo v malých skupinkách 

a domovech se mohou konat večerní setkání. Manželské páry mohou 

zhlédnout záznam některé konference daného dne a pak společně strávit 

nějaký čas diskuzí. 

• Sobota 25. června: rodiny je možné pozvat do sídla diecéze (nebo jinam 

v případě setkání pro více diecézí) anebo například na poutní místo. Má to být 

den věnovaný rodině a je dobré sem zahrnout konference, svědectví, práci ve 

skupinkách, sdílení a slavení. 

• Neděle 26. června: pro rodiny celé diecéze je možné uspořádat eucharistickou 

slavnost, které bude předsedat diecézní biskup (v katedrále nebo na jiném  

 

 

 



 
 

7 
 

vhodném místě). Zde rodiny mohou přijmout poslání, které vyplývá ze 

Světového setkání rodin, jak je téhož dne bude udělovat papež během 

modlitby Anděl Páně. Pokud to časový rozdíl dovolí, je možné sledovat 

papežovu polední modlitbu v přímém přenosu anebo v repríze buď před mší 

svatou, nebo po ní. Pokud to možné není, může toto poslání a pověření 

rodinám svěřit biskup. 

 

5. Kde lze najít další zdroje pro přípravu na Světové setkání rodin? 

• Veškeré pastorační materiály pro přípravu budou k dispozici na stránkách 

setkání https://www.romefamily2022.com/en/wmof-diocesi/. 

 

6. Jakou úlohu mohou při pořádání v diecézích hrát církevní hnutí a rodinná 

sdružení? 

• S ohledem na svá specifická charismata se hnutí a sdružení mohou nabídnout 

příslušným biskupům pro uspořádání diecézního setkání, a tak spolupracovat 

při zapojení rodin a předkládání pastoračních návrhů. 

 

3. Náměty pro místní církve podle programu pastoračního kongresu 

v Římě 

V diecézích je možné v týdnu světového setkání v Římě uspořádat večerní setkání, 

anebo se pastorační setkání mohou konat o víkendu, aby se tak usnadnila účast 

rodinám, kde rodiče během týdne pracují. 

Níže jsou uvedené náměty a myšlenky, které může každá místní církev rozšířit nebo 

upravit podle vlastní povahy a vnímavosti. 

Konference 

V Římě se uskuteční 5 konferencí se simultánním překladem do alespoň 5 jazyků, 

bude možné je sledovat skrze živé vysílání. 

V Římě, tak jako v diecézích, se konference zaměří na zdůraznění pokladů, které 

existují v každé rodině a je třeba je prozkoumat, aby se mohly nabídnout církvi. 

Důležité rovněž bude představit ani ne tak teologický a teoretický obsah, ale spíše to, 

co je konkrétní a praktické, co se může dotknout života každé rodiny a poskytnout 

užitečnou inspiraci pro službu rodinám. 

https://www.romefamily2022.com/en/wmof-diocesi/
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V diecézích mohou konference zahrnovat také chvíle pro reflexi, aby se to, co se 

posluchači dozvědí, stalo součástí jejich života i života jejich společenství, a oni se 

tak vrátili domů obohaceni. 

Panely 

V Římě se uskuteční 10 panelů, dva po každé konferenci, opět se simultánním 

překladem do nejméně 5 jazyků. Bude možné je sledovat skrze živé vysílání. 

Panely jsou prostorem, kde lidé mohou vydávat svědectví a sdílet pastorační 

nástroje. Každý panel, který bude v Římě prezentován, zahrnuje tři různé motivy 

odrážející hlavní téma panelu. Každé téma představí pár nebo rodina z jiné 

zeměpisné oblasti světa, což má umožnit sdílení bohatství příkladů osvědčených 

pastoračních postupů v církvi. 

Na místní úrovni lze uspořádat setkání, kde se představí také další svědectví párů 

a rodin, a také vznikne prostor pro dialog, který ostatním účastníkům pomůže 

pochopit, jak vybrané téma propojit v pastorační rovině. 

 

Shrnutí programu pastoračního kongresu 

Konference č. 1: Domácí církev a synodalita 

Panel I. Manželé a kněží společně budují církev 

A. Dvě vzájemně se doplňující a spoluzodpovědná povolání 

B. Rodiny a kněží společně na misiích 

C. Budování společenství rodin 

Panel II. Lidé mladí i staří společně pro církev zítřka 

A. Úloha seniorů 

B. Mládež a senioři na synodální cestě 

C. Prarodiče a senioři v pastorační péči církve 

Konference č. 2: Rodinná láska – nádherná a křehká 

Panel I. Rodinná láska v nesnázích 

A. Zrada a odpuštění 

B. Obtíže prvních let manželství 

C. Opuštění 
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Panel II. Doprovázení v otcovství a mateřství 

A. Potřebujeme otce a matky 

B. Adopce a pěstounská péče: křesťanská volba 

C. Přijmout nový život, a to vždy 

Konference č. 3: Identita a poslání křesťanských rodin 

Panel I. Být křesťany v digitálním věku 

A. Soustředit rodinu kolem Krista 

B. Předávat víru současné mládeži 

C. Sociální média: „prostředí“ pro naše děti? 

Panel II. Povolání a poslání na existenciální periferii 

A. Mezi migranty 

B. Tváří v tvář závislosti 

C. Když je v rodině násilí 

Konference č. 4: Manželský katechumenát 

Panel I. Formace pečovatelů a formátorů: laici, kněží a seminaristé 

A. Výchova mladých lidí v oblasti sexuality a citového života 

B. Formace kněží a seminaristů 

C. Trvalé doprovázení manželů 

Panel II. Rodinné společenství, podoba církevního společenství 

A. Rodinné společenství a církevní společenství 

B. Vzájemnost mezi muži a ženami v církvi v různých životních stavech 

C. Otcovství, mateřství a bratrství v církvi 

Konference č. 5: Rodina jako cesta svatosti 

Panel I. Cesty ke svatosti 

A. Rozlišování v každodenním životě rodiny 

B. Duchovní vedení pro nové páry 

C. Když jeden z manželů je nevěřící 

Panel II. Manželské páry a rodiny – svatost v každodenním životě 
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Návrh možného obsahu konferencí a panelů 

Konference č. 1: Domácí církev a synodalita 

Cíl: 

Rodiny v sobě nacházejí dary, které jsou povolány nabídnout církvi. 

Církev na druhou stranu uznává a podporuje přítomnost rodiny jako dar, protože 

rodina je opravdový zdroj evangelizace. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• Podle synodálního procesu navrženého papežem Františkem „každý člen 

[hraje] svou klíčovou úlohu v jednotě s ostatními“ (srov. Misijní vademecum 

pro synodu o synodalitě, 1.3). Rodiny jako domácí církve jsou součástí této 

cesty a nabízejí se jako prostředí pro „společenství, spoluúčast a poslání“, což 

jsou klíčová slova synodálního procesu („Křesťanská rodina… má přispívat 

k poznání živé Spasitelovy přítomnosti ve světě a pravé povahy církve jak 

manželskou láskou, velkomyslnou plodností, jednotou a věrností, tak 

i láskyplnou spoluprací všech členů,“ GS 48; „Proto, aby církev plně pochopila 

své tajemství, hledí na křesťanskou rodinu, která ho zjevuje ryzím 

způsobem,“… AL 67.). 

• Na jedné straně je třeba rodiny „probudit“ a předat jim vědomí tohoto daru, 

který v církvi představují. Na straně druhé je třeba, aby se církev naučila vážit 

si darů, které Duch Svatý rodině uděluje, a uznala ji za činitele evangelizace: 

rodiny musí být „domácími církvemi a současně evangelizačním kvasem 

ve společnosti“ (AL 290). 

 

Panel I. Manželé a kněží společně budují církev 

A. Dvě vzájemně se doplňující a spoluzodpovědná povolání 

Cíl: 

Společné povolání všech věřících ke svatosti, přičemž každý jde svou vlastní cestou, 

vytváří v církvi strukturu společenství mezi různými životními stavy, které se 

navzájem doplňují. 

Vzájemná spoluodpovědnost za misijní poslání manžele i duchovní – a zvláště 

biskupy – vybízí k plodné spolupráci při budování struktury církve. 

Podněty k dalšímu studiu: 
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• „Svátosti kněžství a manželství jsou zaměřeny na spásu druhých. […] Udělují 

zvláštní poslání v církvi a slouží k budování Božího lidu“ (KKC 1534). 

• Společné kněžství věřících a služebné neboli hierarchické kněžství jsou 

ovšem vzájemně propojeny: každé má svým vlastním způsobem účast na 

jediném kněžství Kristově (srov. LG 10). 

B. Rodiny a kněží společně na misiích 

Cíl: 

Na základě téhož poslání „budovat Boží lid“, ale také na základě rozdílného přínosu, 

který mohou nabízet, jsou rodiny a kněží povoláni ke spolupráci v misijním poslání. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• Vedle vysvěcených duchovních a společně s nimi jsou také manželé a rodiny 

svátostí misijního poslání (srov. KKC 1534). Jejich apoštolský impuls vyvěrá 

ze křtu a z milosti manželství a na základě této identity pak mohou vydávat 

svědectví, evangelizovat a předávat ducha církevního společenství (srov. 

AL 201). 

C. Budování společenství rodin 

Cíl: 

Každá rodina je povolána k tomu se otevřít a darovat, ale také přijmout pomoc 

ostatních rodin. V dnešní individualistické společnosti, kde rodiny trpí osamělostí 

a izolací, a zejména ve vážných problémech, má společenství pro záchranu rodin 

klíčový význam: dává jim pocítit, že v nejrůznějších výzvách, kterým jsou povolány 

čelit (výchova dětí, nemoc, smutek, ekonomické potíže…), nezůstávají samy. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• Je důležité „vytvořit [v církvi] prostor pro komunikaci od srdce k srdci“ (srov. 

AL 234), tedy příležitosti, aby se rodiny mohly setkávat, učit se být 

společenstvím a sdílet radosti, ale také starosti a těžkosti. Tímto způsobem lze 

vytvořit „síť“ rodin, které se o sebe navzájem umějí postarat, aby tak „nikoho 

neztratily“ (srov. Jan 6,39). 

 

Panel II. Lidé mladí i staří společně pro církev zítřka 

A. Úloha seniorů 
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Cíl: 

Zdůraznit význam starých lidí v rodině i mimo ni, ve společnosti a v církevním 

společenství. Jejich úloha může být rozhodující pro předávání vzpomínek a víry 

z jedné generace na druhou. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• Poselství Svatého otce Františka k 1. světovému dni prarodičů a seniorů 

[česky: 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32017_32017/210622-

poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf] 

B. Mládež a senioři na synodální cestě 

Cíl: 

Mládež i senioři se na synodální cestě vybízejí ke vzájemnému dialogu, aby se 

naučili rozeznávat dary toho druhého. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Spoluúčast: Výzva, aby se zapojili všichni, kdo patří k Božímu lidu […] Všichni 

věřící jsou způsobilí a povolaní navzájem si sloužit dary, které každý z nich 

obdržel od Ducha Svatého. V synodální církvi je celé společenství ve svobodě 

a s celým bohatstvím rozmanitosti svých členů svoláno, aby se modlilo, 

naslouchalo, analyzovalo, rozmlouvalo, rozlišovalo a pomáhalo hledat ta 

nejpřiléhavější pastorační řešení v souladu s Boží vůlí“ (Vademecum k synodě 

o synodalitě). 

• „Když izolujeme staré lidi a péči o ně necháváme na druhých bez dostatečné 

účasti členů rodiny, mrzačíme a ochuzujeme tím rodinu samu. Současně tím 

připravujeme mladé lidi o nezbytné spojení s jejich kořeny a moudrostí, kterou 

si mládí nedokáže osvojit samo“ (FT 19). 

C. Prarodiče a senioři v pastorační péči církve 

Cíl: 

„Pro hlásání evangelia neexistuje důchodový věk.“ Staří lidé mohou být cenným 

přínosem pro pastoraci, a to napříč generacemi (při katechezi dětí, službě mládeži, 

službě rodině…). 

Mají povolání ke svatosti a duchovní poslání v církvi. 

Podněty k dalšímu studiu: 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32017_32017/210622-poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32017_32017/210622-poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf
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• Poselství Svatého otce Františka k 1. světovému dni prarodičů a seniorů 

[česky: 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32017_32017/210622-

poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf] 

• Závěry mezinárodního pastoračního kongresu „Bohatství mnoha let života“ 

(anglicky): 

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegli

Anni/Testi/Conclusions%20ENG.pdf 

 

Konference č. 2: Rodinná láska – nádherná a křehká 

Cíl: 

Ukázat krásu lásky prožívané v rodině a potřebu o ni neustále pečovat, protože sama 

o sobě je nesmírně křehká. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Evangelium o rodině je odpověď na nejhlubší očekávání lidské osoby“ 

(AL 201). 

• Manželská radost spočívá v přijetí skutečnosti, že manželství je nevyhnutelně 

směsicí radosti a obtíží, což manželské páry podněcuje ke vzájemné péči 

(srov. AL 126). 

• AL 88–119. 

 

Panel I. Rodinná láska v nesnázích 

A. Zrada a odpuštění 

Cíl: 

Nabídnout svědectví/reflexi těch, kteří dokázali odpustit zradu. 

Specifikovat pastorační cesty, které jsou v církvi vyzkoušené. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• AL 231–240. 

• AL 105–106. 

• „Současně je každá rodina stále volána Bohem pokoje, aby se přesvědčila, 

jakou radostí je obnovující ‚smíření‘, obnovené společenství, znovunalezená 

jednota“ (FC 21). 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32017_32017/210622-poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32017_32017/210622-poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/Conclusions%20ENG.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/Conclusions%20ENG.pdf
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B. Obtíže prvních let manželství 

 

Cíl: 

Nabídnout svědectví/reflexi mladých párů, kterým se dostalo pomoci a podpory 

ze strany společenství při překonávání obtíží v prvních letech manželství, spojených 

s rozdílnými povahami, narozením dětí/neplodností, se vztahy s původními 

rodinami… 

Specifikovat pastorační cesty, které jsou v církvi vyzkoušené. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• AL 217–230. 

C. Opuštění 

Cíl: 

Nabídnout svědectví/reflexi na téma opuštění a cesty, kterou se rodina vydala. 

Stanovit, zda existují pastorační zkušenosti nabízející cestu spirituality zaměřenou 

na odloučené páry, které se rozhodly zůstat věrné svátosti manželství a stvrdit svůj 

slib žít lásku navždy, i přes lidské selhání. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Rozvedené osoby, které neuzavřely další sňatek a často vydávají svědectví 

o manželské věrnosti, ať jsou povzbuzovány, aby v Eucharistii nacházely 

pokrm, který je bude v jejich stavu posilovat. Místní společenství a pastýři mají 

tyto lidi starostlivě doprovázet“ (AL 242). 

• „S vnitřní radostí a hlubokou útěchou hledí církev na rodiny, které zůstávají 

věrny učení evangelia, povzbuzuje je a je jim vděčná za svědectví, která 

vydávají. Tím totiž svědčí o kráse manželství jako o nerozlučitelném a navždy 

věrném svazku“ (AL 86). 

 

Panel II. Doprovázení v otcovství a mateřství 

A. Potřebujeme otce a matky 

Cíl: 

Zdůraznit, jak je důležité, aby muži a ženy byli schopni rozhodně přijmout svou 

otcovskou či mateřskou úlohu v rodině i v církvi. 

Podněty k dalšímu studiu: 
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• „Vážím si feminismu, když se nedomáhá uniformity a nepopírá mateřství. 

Neboť velikost ženy zahrnuje všechna práva, která vyplývají z její nezcizitelné 

lidské důstojnosti, ale také z jejího ženského génia, který je pro společnost 

nepostradatelný“ (AL 173). 

• „Říká se, že naše společnost je ‚společností bez otců‘. V západní kultuře je prý 

postava otce symbolicky nepřítomná, znetvořená, vybledlá. Dokonce je 

zpochybňováno samo mužství“ (AL 176). 

B. Adopce a pěstounská péče: křesťanská volba 

Cíl: 

Ukázat na svědectvích, že přijímání osamělých dětí prostřednictvím pěstounské péče 

a adopce je typické pro křesťanské rodiny, které jsou povolány k plodnosti. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Také rozhodnutí se pro adopci nebo pěstounskou péči je projevem plodnosti, 

která patří k manželskému životu“ (AL 82). 

C. Přijmout nový život, a to vždy 

Cíl: 

Svědectví/reflexe těch, kdo přijali nenarozený život v podmínkách obzvláště 

obtížných kvůli nemoci, postižení nebo ekonomickým obtížím… 

Poukázat lze na pastorační zkušenosti s přijímáním/ doprovázením tváří v tvář 

nesnázím s přijímáním rodícího se života. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Dítě je milováno, protože je dítě. Nikoli proto, že je krásné, takové či onaké, 

ale protože je dítětem! Nikoli proto, že smýšlí jako já anebo ztělesňuje moje 

touhy. Děti jsou milovány ještě před narozením, podobně jako nás Bůh 

vždycky miluje první. Jsou milovány ještě předtím, než by si něco zasloužily, 

ještě předtím, než dovedou mluvit či myslet, dokonce dříve, než přijdou na 

svět!“ (https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=21466). 

• https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/p

apa-francesco_20190525_yes-to-life.html (souhrn v češtině 

viz https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29460) 

 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=21466
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29460
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Konference č. 3: Identita a poslání křesťanských rodin 

Cíl: 

Křesťanská rodina se dnes musí znovu naučit, jak objevovat svou zvláštní identitu 

a specifické misijní poslání ve společnosti a v církvi. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Křesťanská rodina je povolána, aby se zvláštním a vlastním přínosem aktivně 

a odpovědně podílela na poslání církve, a to tak, že sebe samu se svým bytím 

a jednáním jako důvěrné společenství lásky a života staví do služeb církve 

a společnosti“ (FC 50). 

• „Je-li křesťanská rodina společenstvím, […] musí její účast na poslání církve 

nést znamení společenství. Proto manželé musí zastávat svou službu církvi 

a světu jako dvojice a rodiče s dětmi jako rodina“ (FC 50). 

• „Křesťanští manželé tak vymalovávají šeď veřejného prostoru barvami 

bratrství, sociální vnímavosti, obrany slabých, zářivé víry, činorodé naděje. 

Jejich plodnost se šíří a projevuje mnoha způsoby, a tak zpřítomňuje 

ve společnosti Boží lásku“ (AL 184). 

• „Čím více manželé a křesťanští rodiče rostou ve vědomí, že jejich ‚domácí 

církev‘ se podílí na životě a poslání univerzální církve, tím víc budou jejich děti 

přivedeny k ‚cítění s církví‘ a zažijí celou krásu zasvěcení svých sil pro službu 

Božímu království“ (ChL 62). 

 

Panel I. Být křesťany v digitálním věku 

A. Soustředit rodinu kolem Krista 

Cíl: 

V digitálním věku je pro dnešní rodiny obtížné vychovávat děti a zároveň ve středu 

rodinného života udržet Krista. Ukažte ve svědectví/reflexi, jak toho lze dosáhnout. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Výchova ve víře se musí přizpůsobit každému jednotlivému dítěti […] Rodiče, 

kteří chtějí své děti doprovázet ve víře, jsou pozorní vůči jejich změnám, 

protože vědí, že duchovní zkušenost se nevnucuje, nýbrž se jim svobodně 

nabízí“ (AL 288). 

• „Snažíme se zjišťovat, ‚kde‘ jsou děti skutečně na své cestě? Kde je skutečně 

jejich duše? Víme to? A především: chceme to vědět?“ (AL 261). 
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B. Předávat víru současné mládeži 

Cíl: 

Nabídnout svědectví/rozjímání o tom, jak lze zapojit dnešní mládež přesycenou 

přítomností ve virtuálním prostoru a přimět ji, aby objevila, že se jí v nitru ozývá Boží 

hlas, který ji volá a zve na cestu k naplnění života. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Ve výchově dětí musí mít své místo předávání víry. To je ztíženo současným 

životním stylem, pracovní dobou, složitostí dnešního světa, v němž se mnozí 

podřizují hektickému životnímu tempu, jen aby přežili. Přesto musí být rodina 

nadále místem, kde se děti učí osvojovat si důvody a krásu víry, modlit se 

a sloužit bližnímu“ (AL 287). 

C. Sociální média: „prostředí“ pro naše děti? 

Cíl: 

Nabídnout svědectví rodin, které se pro dialog se svými dětmi („chatovací generace“) 

snaží rozvíjet náležité vztahové dovednosti, aniž by digitální svět démonizovaly, ale 

spíše jim poskytly návod, jak ho ovládat, a nenechat se přitom ovládnout sociálními 

a virtuálními vztahy. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „V rodinném prostředí se lze také naučit kriticky rozlišovat sdělení z různých 

komunikačních prostředků“ (AL 274). 

• „Navýsost důležitým úkolem rodin je vychovávat ke schopnosti čekat. To 

neznamená zakazovat dětem hrát si s elektronickými zařízeními, ale nacházet 

cesty, jak v nich rozvíjet schopnost rozlišovat různé způsoby myšlení a jak 

nepřenášet digitální rychlé tempo do všech oblastí života“ (AL 275). 

• „Když se užívají dobře, mohou být [tyto prostředky] užitečné“ (AL 278). 

• „‚Média nám můžou pomáhat cítit se blíže jeden druhému, vytvářet vědomí 

jednoty lidské rodiny, které může pobízet k solidaritě a k opravdovému úsilí 

o zajištění důstojnějšího života pro všechny. […] Zvláště internet poskytuje 

nesmírné možnosti pro setkávání a solidaritu se všemi. Je to něco vskutku 

dobrého – je to Boží dar.‘ Proto ale potřebujeme neustále prověřovat, zda nás 

současné formy komunikace vedou skutečně k tomu, abychom se odvážně 

setkávali s druhými […] Nemůžeme přijmout digitální svět nastavený tak, aby 

těžil z naší slabosti a přinášel člověku to nejhorší“ (FT 205). 
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Panel II. Povolání a poslání na existenciální periferii 

A. Mezi migranty 

Cíl: 

Vydat svědectví/reflexi pomáhající pochopit, jak důležitou součástí pastorace je 

rodina, protože jejím jádrem je touha, aby se osamělí a dezorientovaní lidé cítili jako 

doma. Rodiny, které přijímají jiné rodiny. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Migrace ‚je dalším znamením času, k němuž je třeba se postavit a pochopit 

ho se všemi tíživými důsledky pro život rodiny‘“ (AL 46). 

• „Doprovázení migrantů vyžaduje zvláštní pastorační programy, které se 

zaměřují nejen na rodiny samotných migrantů, ale také na členy jejich širší 

rodiny, kteří zůstali v místech jejich původního bydliště“ (AL 46). 

B. Tváří v tvář závislosti 

Cíl: 

Nabídnout svědectví/rozjímání na téma závislosti v rodině (drogy, hry, sociální 

sítě…). Jak si mohou rodiny pomáhat navzájem? Jak může pomoci církev? 

Ukažte zkušenosti s pomocí včetně odborných kompetencí. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Také se mluvilo o drogové závislosti jako o jedné z pohrom současné doby, 

která přináší utrpení do mnohých rodin a nezřídka je přímo ničí. Totéž platí 

o alkoholismu, gamblerství a dalších závislostech. […] Rodina v ohrožení 

‚ztrácí schopnost účinně pomáhat svým členům […]. Vážné důsledky tohoto 

rozbití pozorujeme v rozvrácených rodinách, ve vykořenění mladých 

a v opuštěnosti starých, v osiřelých dětech živých rodičů, ve zmatených 

a nezajištěných dospívajících a mladých dospělých‘“ (AL 51). 

• „Vedle malého okruhu manželů a jejich dětí je tu širší rodina, kterou nelze 

přehlížet. […] Do tohoto prostředí se začleňují rovněž přátelé  

a spřátelené rodiny a také společenství rodin, které se vzájemně podporují  

v těžkostech, ve společenských povinnostech a ve víře […]“ (srov. AL 196–

197). 
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C. Když je v rodině násilí 

Cíl: 

Nabídnout svědectví/reflexi o hodnotě a významu sítě rodin, které jsou schopny 

věnovat pozornost a blízkost těm, kdo trpí násilím, a vydat se i na existenční 

periferie, kde se násilí mnohdy vyskytuje i přímo v rodině nebo v její blízkosti. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Případy násilí v rodinách jsou úrodnou půdou nových forem společenské 

agresivity, protože ‚rodinné vztahy mohou také objasnit sklony k násilnické 

osobnosti. Takový vliv působí v rodinách, kde chybí komunikace, kde 

převládají obranné postoje a členové se vzájemně nepodporují, kde chybí 

rodinné činnosti podporující účast, kde vztahy rodičů mezi sebou jsou často 

konfliktní a násilnické a vztahy mezi rodiči a dětmi se vyznačují nepřátelskými 

postoji‘“ (AL 51). 

• „Především hanebné zneužívání, jehož oběťmi někdy ženy jsou, násilí 

v rodinách a různé formy otroctví, které nejsou projevem mužné síly, 

ale zbabělého úpadku. Slovní, fyzické a sexuální násilí, které je pácháno 

na ženách v některých manželstvích, přímo protiřečí povaze manželského 

svazku“ (AL 54). 

• „Což je možné stále ignorovat nebo tajit různé formy ovládání, arogance, 

zneužívání, zvrhlosti a sexuálního násilí, které jsou důsledkem znetvořeného 

smyslu sexuality a u nichž důstojnost druhých a volání po lásce mizí  

v hrobě nízkého sobectví?“ (AL 153). 

 

Konference č. 4: Manželský katechumenát 

Cíl: 

Průběh přípravy na manželství je třeba obnovit a oživit ve světle katechumenátního 

procesu, kdy se znovuobjevením křtu novomanželé doprovázejí do hloubky 

a nezůstanou po slavení obřadu opuštění. V základu stojí přesvědčení, 

že manželství není věcí okamžiku: je to povolání, celoživotní cesta svatosti. Proto 

také by příprava měla probíhat po etapách, jak to naznačil i papež František. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Rozhodnutí vstoupit do manželství a založit rodinu musí být plodem vyrostlým 

z rozlišování povolání“ (AL 72). 
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• „V tomto duchu cítím potřebu poukázat na nutnost ‚nového katechumenátu‘ při 

předmanželské přípravě. Je naléhavé, abychom konkrétně uskutečnili přání, 

které vyslovili otcové při poslední řádné synodě a které již navrhovala 

exhortace Familiaris consortio (č. 66), tedy aby se příprava na manželství 

stala nedílnou součástí celé svátostné procedury, stejně jako je katechumenát 

součástí přípravy dospělých žadatelů o křest, a tak zabránila vzrůstajícímu 

počtu neplatně slavených manželství anebo takových, které nenaplňují jeho 

podstatu“ (promluva papeže Františka k soudcům tribunálu Římské roty při 

zahájení soudního roku, 21. ledna 2017, česky viz 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25092; srov. AL 205–211). 

• „Již jsem doporučil manželský katechumenát, který má být nezbytnou cestou 

pro mladé lidi a páry, jejímž cílem je oživit křesťanské svědomí, podporované 

milostí dvou svátostí – křtu a manželství. Jak jsem již vysvětlil při jiných 

příležitostech, katechumenát je sám o sobě jedinečný, protože je křestní – 

tedy zakořeněný ve křtu – a zároveň musí v životě nabýt trvalého charakteru, 

tak jako je trvalá i milost svátosti manželství“ (promluva papeže Františka  

k soudcům tribunálu Římské roty při zahájení soudního roku, 29. ledna 2018). 

 

Panel I. Formace pečovatelů a formátorů: laici, kněží a seminaristé 

A. Výchova mladých lidí v oblasti sexuality a citového života 

Cíl: 

Prostřednictvím pastoračních zkušeností, případně projektů a programů zavedených 

v církvi poukázat na to, jak podporovat rodiče a vychovatele v procesu vzdělávání 

dětí a mladých lidí v oblastech citového života a sexuality. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Církev je povolána přiměřenou pastorační činností s rodiči spolupracovat, 

a tak přispívat k naplňování jejich výchovného poslání. Má to činit tak, že jim 

bude stále pomáhat, aby si vážili své zvláštní role a uvědomovali si, že přijetím 

svátosti manželství se stávají skutečnými služebníky výchovy. Výchovou 

svých dětí budují církev“ (AL 85). 

• „Není snadné zabývat se sexuální výchovou v době, kdy je sexualita 

banalizována a zlehčována. Správně může být chápána jen v širším rámci 

výchovy k lásce, k vzájemnému darování se. Tím nebude jazyk sexuality 

vystaven smutnému ochuzení, ale bude osvětlen a obohacen“ (AL 280). 

• „Mladí lidé musejí mít možnost si uvědomit, že jsou bombardováni sděleními, 

která nesměřují k jejich dobru a zralosti. […] Také musíme přijmout, 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25092
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že ‚potřeba nového a vhodnějšího jazyka vyvstává především tam, kde je 

třeba uvádět do sexuálních témat děti a dospívající‘“ (AL 281–284). 

B. Formace kněží a seminaristů 

Cíl: 

Nabídnout zkušenost nebo alespoň vědomí významu formace seminaristů 

a duchovních, aby byli kompetentní a připravení doprovázet mladé lidi a rodiny 

v mravních výzvách, kterým jsou dnes neustále nuceni čelit. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Spolu s pastorací zaměřenou přímo na rodiny se nám jeví jako potřebná 

‚přiměřenější formace kněží, jáhnů, řeholníků a řeholnic, katechetů a ostatních 

pastoračních pracovníků‘. V odpovědích na dotazníky rozeslané do celého 

světa bylo zdůrazňováno, že ordinovaným služebníkům chybí často přiměřená 

formace k tomu, aby dokázali poskytnout pomoc v současných složitých 

problémech v rodinách“ (AL 202). 

• „Seminaristům by se mělo dostávat rozsáhlejší víceoborové instruktáže 

o období zasnoubení a o manželství, a to nejen z hlediska věrouky“ (AL 203). 

C. Trvalé doprovázení manželů 

Cíl: 

Konsolidované pastorační zkušenosti zdůrazňují naléhavost a nezbytnost neustále 

doprovázet manžele, a to zejména v nejkritičtějších okamžicích rodinného života. 

Nezbytná je blízkost společenství a rovněž je třeba školit laiky a manželské páry, 

aby toto doprovázení dokázali poskytovat. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „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‘“ (AL 204). 

• „[Manželé] potřebují pastorační doprovázení, které má pokračovat i po slavení 

svátosti manželství (srov. Familiaris consortio, III. část). V této pastoraci hraje 

významnou roli přítomnost zkušených manželských párů. Farnost se považuje 

za místo, kde zkušené páry mohou být nápomocny párům mladším 

za případné pomoci různých sdružení, církevních hnutí a nových komunit“ 

(AL 223). 
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Panel II. Rodinné společenství, podoba církevního společenství 

A. Rodinné společenství a církevní společenství 

Cíl: 

Rodinné společenství, které vzniká na základě svátosti manželství, ztělesňuje 

to společné bytí, které by mělo existovat také v církvi, počínaje vztahem mezi 

manželi a mezi kněžími. 

V tomto ohledu je možné prezentovat cenné pastorační zkušenosti. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Církev je rodina rodin, ustavičně obohacovaná životem všech domácích 

církví. Proto ‚silou svátosti manželství se každá rodina stává dobrem pro 

církev ve všech směrech. V této perspektivě bude určitě cenným darem pro 

církev v naší době uvažování o vzájemném vlivu rodiny a církve: církev je 

dobrem pro rodinu a rodina je dobrem pro církev. Ochrana Pánova daru 

ve svátosti manželství není jen zájmem jednotlivých rodin, ale také celého 

křesťanského společenství‘“ (AL 87). 

B. Vzájemnost mezi muži a ženami v církvi v různých životních stavech 

Cíl: 

Ukázat, že i v církvi hrají muži a ženy ve svém mužství a ženství rozmanitou 

a významnou úlohu, a to ve všech životních stavech. To mezi muži a ženami vede 

k prožívání vzájemnosti a spoluzodpovědnosti ve společném církevním poslání  

a také k posílení role žen v církvi. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Žena je obrazem církve, která je ženou, snoubenkou a matkou. Bez toho 

budeme mluvit o Božím lidu třeba jen jako o odborové organizaci, ale nikoli 

jako o rodině zrozené z matky církve“ (papež František, promluva během 

setkání na téma ochrany nezletilých v církvi, 21. – 24. února 2019). 

• Právě manželský rozměr činí muže a ženu konstitutivně schopnými vztahů, 

součinnosti, spolupráce a společenství. Ženy však jsou mnohem více než 

muži, díky své vrozené reprodukční a mateřské schopnosti „rodit“ a být za toto 

zrození odpovědné, schopny zjevovat světu onen nezbytný vztah spolupráce 

a spoluodpovědnosti mezi muži a ženami, který se musí projevovat také 

v církvi. 
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C. Otcovství, mateřství a bratrství v církvi 

Cíl: 

Ukázat, jak lze v pastoraci místních společenství prožívat zkušenost duchovního 

otcovství, mateřství a bratrství. 

Je možné se podělit o zkušenosti, které zdůrazňují význam tohoto rodinného 

rozměru církve, kdy lze druhého člověka udržet v srdci, jako to dělá matka nebo otec 

nebo jak se to děje mezi sourozenci. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji […] Otče svatý, 

zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my“ (Jan 

17,9.11). Můžeme věřit, že Ježíš při vyslovení těchto slov neměl na mysli 

neurčitý dav, ale spíše tváře lidí, které navštěvoval nebo se kterými se 

setkával. Také v církvi jsme povoláni rozpoznávat tváře těch, které nám Bůh 

na cestě svěřuje a kteří se pro nás stávají otci, matkami a bratry. 

 

Konference č. 5: Rodina jako cesta svatosti 

Cíl: 

Poukázat na to, že svatost je odpovědí na volání, které Bůh adresuje každému 

člověku v jeho konkrétním životním stavu. Manželé a rodiny jsou povoláni stát se 

svatými skrze skutky každodenního života, který se skládá z domácích prací, 

zaměstnání, výchovy dětí, truchlení, nemocí, vztahů mezi sourozenci, a s radostmi 

i starostmi, které to vše přináší. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Pánova přítomnost přebývá v reálné a konkrétní rodině, se všemi jejími 

utrpeními, boji, radostmi a každodenním úsilím. […] Spiritualita rodinné lásky 

sestává z tisíců reálných a konkrétních úkonů“ (AL 315). 

• „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). 
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Panel I. Cesty ke svatosti 

A. Rozlišování v každodenním životě rodiny 

Cíl: 

Ukázat, jak lze v dnešních rodinách uplatňovat rozlišování coby součást 

každodenního života. 

Vymezit pastorační zkušenosti, které člověku pomáhají pochopit Boží přítomnost 

v jeho osobním i rodinném životě. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Boží slovo není jen radostná zvěst pro soukromý život lidí, ale je také 

kritériem soudu a světlem pro rozlišování různých výzev, s nimiž se manželé 

a rodiny setkávají“ (AL 227). 

• „V pastoračním rozlišování je třeba ‚zjistit prvky, které mohou podpořit 

evangelizaci a lidský a duchovní růst‘“ (AL 293). 

B. Duchovní vedení pro nové páry 

Cíl: 

Nabízet svědectví o pastoračních zkušenostech s duchovním doprovázením párů, 

které v novém svazku chtějí zůstat v církvi a žít pravdu evangelia. 

Podněty k dalšímu studiu: 

• „Rozvedeným, kteří žijí v novém svazku, je třeba dát pocítit, že jsou součástí 

církve […] Tyto situace ‚vyžadují pozorné rozlišování a doprovázení s velkou 

úctou […] a podporu jejich účasti na životě společenství‘“ (AL 243). 

• „Ačkoli církev stále předkládá dokonalost a volá k plnější odpovědi Bohu, 

‚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). 

C. Když jeden z manželů je nevěřící 

Cíl: 

Nabídnout svědectví o zkušenostech s duchovním doprovázením párů, v nichž jeden 

z manželů není věřící nebo neprojevuje o církev zájem. Tento stav je dnes v rodinách 

na celém světě velice častý. Jak můžeme těmto rodinám pomoci cítit se jako součást 

církevního společenství a prožívat svátost manželství s nadějí? 
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Podněty k dalšímu studiu: 

• „V každém případě milovat nevěřícího partnera, zahrnovat ho štěstím, 

zmírňovat jeho utrpení a sdílet s ním život je skutečná cesta posvěcování. 

Na druhé straně láska je Boží dar a tam, kde se šíří, lze zakoušet její 

proměňující moc, někdy tajemným způsobem, takže nakonec ‚nevěřící muž je 

posvěcen skrze svou věřící ženu a nevěřící žena je posvěcena skrze svého 

věřícího muže‘ (1 Kor 7,14)“ (AL 228). 

• „Mimořádné problémy řeší manželé a rodiny, v nichž jeden partner je katolík 

a druhý je nevěřící. V těchto případech je nezbytné svědčit o schopnosti 

evangelia vstoupit do takových situací, aby byla umožněna výchova dětí 

v křesťanské víře“ (AL 248). 

 

Panel II. Manželské páry a rodiny – svatost v každodenním životě 

Cíl: 

Naslouchat svědectvím o svatosti manželů a rodin, kteří umějí vnímat Boží 

přítomnost v každodenním životě. 

Podněty k dalšímu studiu: 

Příručka o svatosti manželů a rodin, kterou vydalo Dikasterium pro laiky, rodinu 

a život. 

 

4. Návrh oslav 

a. Zahájení týdne věnovaného Světovému setkání rodin 

b. Náměty k meditacím s rodinami během setkání 

c. Eucharistická adorace 

d. Závěrečná eucharistická slavnost Světového setkání rodin 

• Obecné návrhy 

• Náměty pro: 

• přímluvy 

• homilii 

• pověření rodinám 

• závěrečné požehnání 
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A. Zahájení týdne věnovaného Světovému setkání rodin 

• Zvažte možnost společného zahájení setkání. 

• Může být pojato jako slavnost. V Římě se bude konat za přítomnosti Svatého 

otce jako oslava věnovaná svědectvím rodin a vycházející z témat 

obsažených v názvu setkání, jak je zvolil Svatý otec: „Rodinná láska: Povolání 

a cesta ke svatosti“. Setkání bude možné sledovat v přímém přenosu. 

• Na místní úrovni to může být rovněž eucharistická slavnost anebo modlitba či 

společná pouť s procesím. 

 

B. Náměty k meditacím s rodinami během setkání 

• Každé společenství může podle svých potřeb upravit nebo rozvinout 

navrhované chvíle rozjímání a střídat je s přestávkami pro tichou vnitřní 

modlitbu, písně a společné modlitby. Rozjímání nemá být jen individuální, ale 

také je to prostor dialogu a modlitby před Ježíšem. 

• Uvádíme zde několik možných podnětů k meditacím a úvahám, které 

vycházejí z obrazu – symbolu Světového setkání rodin od umělce Marka 

Rupnika. Vysvětlení otce Rupnika viz 

https://www.romefamily2022.com/en/wmof-diocesi/ 

 

Návrh meditací P. Rupnika: „Toto tajemství je veliké“ 

 

1. 

„‚Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen 

jeden člověk.‘ Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve“ (Ef 5,31-

32). 

1. krok: Pozorujme obraz 

Co vidím? 

Pozoruji detaily 

V lásce muže a ženy se skrývá tajemství, které je zahalené, skryté. 

2. krok: Myšlenky z Amoris laetitia 

https://www.romefamily2022.com/en/wmof-diocesi/
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• „Manželství je povolání, nakolik je odpovědí na zvláštní volání k životu 

v manželské lásce jako nedokonalé znamení lásky mezi Kristem a církví“ 

(AL 72). 

• „Kristus Pán ‚vychází vstříc věřícím manželům svátostí smíření‘ a zůstává 

s nimi. Ve vtělení přijímá lidskou lásku, očišťuje ji, dovádí ji k plnosti“ (AL 67). 

3. krok: Kontemplace 

• Naše „ano“ k založení rodiny je odpovědí na Boží výzvu žít lásku v manželství 

a rodině. Je to „ano“, které máme každý den obnovovat. 

Ve svátosti manželství muž a žena svým „ano“ prosí Pána, aby proměnil jejich 

lásku, a ta se tak očistila a rostla k plnosti. 

• Jsou vztahy v naší rodině nějakým způsobem „zahalené“? Mohu Pána 

požádat o pomoc, aby v určité situaci změnil mé srdce? 

4. krok: Osobní modlitba a modlitba v páru 

Ve chvíli ticha nebo při rozhovoru v páru můžeme vyslovit svou modlitbu: 

• Za co mohu děkovat a v čem mohu Pána prosit o pomoc? 

• Za co můžeme děkovat a v čem můžeme Pána prosit o pomoc? 

 

2. 

„Duch, kterého vylévá Pán, dělá srdce novým“ (FC 13). 

1. krok: Pozorujme obraz 

Co vidím? 

Pozoruji detaily 

Ruka sv. Pavla odstraňuje závoj: nyní chápeme, že láska mezi nevěstou a ženichem 

je odrazem nekonečné a nerozlučné lásky, kterou má Ježíš k církvi, své nevěstě, 

a kterou Bůh přechovává k lidstvu. 

Láska prožívaná v rodině je obrazem, byť zahaleným, nekonečné Boží lásky, která je 

láskou „svatební“. 

2. krok: Myšlenky z Amoris laetitia 

Nekonečná Boží láska je skutečnost tak veliká, že na počátku lidstvo vůbec 

nedokázalo pochopit ani si představit, jak velká může Boží láska ke každému z nás 

být (srov. výklad otce Rupnika). Poté, co se Bůh pro nás vzdal svého Syna a Ježíš se 

nabídl ke smrti na kříži, aby nás zachránil, se nám pak Boží láska ukázala konkrétně 

a my jsme tajemství tak ohromné lásky začali vnímat. 
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Právě proto může sv. Pavel začít zvedat závoj a my můžeme okusit alespoň něco  

z Boží lásky v lásce mezi mužem a ženou. 

• Pravda „o lásce mezi mužem a ženou […] se plně osvětluje jenom ve světle 

lásky ukřižovaného Krista. […] Manželství založené na výlučné a definitivní 

lásce se stává ikonou vztahu Boha k jeho lidu; opačně platí, že způsob, jakým 

miluje Bůh, se stává mírou lidské lásky“ (AL 70). 

• „Písmo a Tradice nám otevírají přístup k poznávání Trojice, která se zjevuje 

s rysy rodiny. Rodina je obraz Boha, který […] je společenstvím osob. […] 

Ježíš […] nejen přivedl manželství a rodinu k jejich původní podobě, ale také 

povýšil manželství na svátostné znamení své lásky k církvi (srov. Mt 19,1-12; 

Mk 10,1-12; Ef 5,21-32). Z Krista přijímá manželství a rodina prostřednictvím 

církve milost Ducha Svatého, aby byly svědky evangelia o Boží lásce“ (AL 71). 

3. krok: Kontemplace 

Láska, kterou prožíváme ve své rodině, odhaluje „zahalený“ obraz „Božího způsobu 

lásky“, ale v moci Ducha Svatého můžeme tento závoj stále více odhalovat a den za 

dnem růst ve své schopnosti milovat. 

• Jaké slabosti se mohu pokusit překonat? 

• Co je křehkého v našem vztahu a jak se to můžeme pokusit překonat? 

4. krok: Osobní modlitba a modlitba v páru 

Ve chvíli ticha nebo při rozhovoru v páru můžeme vyslovit svou modlitbu: 

• Za co mohu děkovat a v čem mohu Pána prosit o pomoc? 

• Za co můžeme děkovat a v čem můžeme Pána prosit o pomoc? 

 

3. 

„Už nemají víno“ (Jan 2,3). 

1. krok: Pozorujme obraz 

Co vidím? 

Pozoruji detaily 

Nádoby: jsou z kamene, byly naplněny vodou, nyní jsou prázdné. 

2. krok: Myšlenky z Amoris laetitia 

• „Kdybych měl víru v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, 

nejsem nic. […] Slovo ‚láska‘ je sice jedno z nejužívanějších, ale velice často 
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bývá zneužíváno. […] Láskou žijí a lásku pěstují manželé v každodenním 

životě, ve svém vzájemném vztahu a ve vztahu k dětem“ (AL 89–90). 

• „Dějiny rodiny jsou rozbrázděny krizemi všeho druhu, jež jsou zároveň 

součástí jejich dramatické krásy. Je třeba pomáhat objevovat, že překonaná 

krize nevede k méně intenzivnímu vztahu, ale zlepšuje víno manželského 

spojení, ustaluje ho a přivádí ke zralosti. Manželé spolu nežijí proto, aby byli 

stále méně šťastni, ale aby se naučili být šťastnými novým způsobem, když se 

jim s novou etapou otevírají nové možnosti. Každá krize je dobou učení, která 

umožňuje zvýšit intenzitu sdíleného života nebo aspoň najít nový smysl 

zkušenosti manželství. Za žádných okolností člověk nemusí podlehnout 

sestupné křivce života, nevyhnutelnému upadání a snášení průměrnosti. 

Naopak, když se manželství přijímá jako úkol, který zahrnuje také překonávání 

překážek, pak je každá krize vnímána jako příležitost ke společnému pití 

lepšího vína. […] Každá krize v sobě skrývá radostnou zvěst, které musí umět 

člověk naslouchat, a proto potřebuje zjemňovat sluch srdce“ (AL 232). 

3. krok: Kontemplace 

Vodu obsaženou v nádobách lze přirovnat k naší lidské lásce, která se časem jakoby 

vyčerpá. V našich životech nastávají chvíle nebo období, kdy se nám zdá, že nám 

v nádobách zbývá lásky jen maličko. 

• Každá krize, velká, anebo malá, se může stát „příležitostí nechat víno vztahu 

zrát a zlepšovat se“. Jsem o tom opravdu přesvědčen? Dokážu tomu věřit 

a udržet si naději i v těžkých chvílích? 

4. krok: Osobní modlitba a modlitba v páru 

Ve chvíli ticha nebo při rozhovoru v páru můžeme vyslovit svou modlitbu: 

• Za co mohu děkovat a v čem mohu Pána prosit o pomoc? 

• Za co můžeme děkovat a v čem můžeme Pána prosit o pomoc? 

 

4. 

„Duch, kterého vylévá Pán, […] uschopňuje muže i ženu, aby se navzájem milovali, 

tak jako Kristus miloval nás“ (FC 13). 

1. krok: Pozorujme obraz 

Co vidím? 

Pozoruji detaily 
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Otec Rupnik zobrazil sv. Pavla, jak nalévá víno, které coby krev vyšlo z Kristova 

boku: je to dobré víno lásky, která se nabízí lidstvu. 

2. krok: Myšlenky z Amoris laetitia 

• „Společný život manželů, celá síť vztahů, které se tvoří mezi nimi, s jejich 

dětmi a se světem, bude proniknuta a umocněna svátostnou milostí […], 

[jíž] Bůh vyjádřil celou svou lásku k lidstvu a důvěrně se s ním spojil. Nikdy 

nebudou sami jen se svými silami, když budou stát před jakoukoli výzvou, 

která je potká. Jsou povoláni k tomu, aby odpovídali na Boží dar svým úsilím, 

svou tvořivostí, svou vytrvalostí v každodenním boji, ale budou moci vždycky 

vzývat Ducha Svatého, který posvětil jejich spojení, aby se přijatá milost 

v každé nové situaci nově projevila“ (AL 74). 

3. krok: Kontemplace 

• Zamyslím se nad svým závazkem tvořivě a vytrvale přemýšlet o nových 

způsobech lásky v rodině. 

• Zamysleme se společně nad tím, jak můžeme pěstovat svůj vztah s Bohem, 

abychom ho poznali jako jediný zdroj Lásky, ze kterého můžeme vždy čerpat, 

a tak se k němu vracet, aby naplnil naše nádoby, naše srdce. 

4. krok: Osobní modlitba a modlitba v páru 

Ve chvíli ticha nebo při rozhovoru v páru můžeme vyslovit svou modlitbu: 

• Za co mohu děkovat a v čem mohu Pána prosit o pomoc? 

• Za co můžeme děkovat a v čem můžeme Pána prosit o pomoc? 
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Závěrečná modlitba: 

Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti 

Otče svatý, 

přicházíme před tebe, 

abychom tě chválili 

a abychom ti děkovali za velký dar, jímž je rodina. 

Prosíme tě za rodiny posvěcené svátostí manželství. 

Dej, aby každý den nově objevovaly přijatou milost 

a jako malé domácí církve dokázaly vydávat svědectví 

o tvé přítomnosti 

a o lásce, kterou Kristus miluje církev. 

Prosíme tě za rodiny zakoušející nesnáze a bolest 

pro nemoc či trápení, která znáš ty sám. 

Podpírej tyto rodiny a pomáhej jim vidět 

cestu svatosti, na niž je voláš, 

aby směly zakusit tvé nekonečné milosrdenství 

a hledat nové způsoby, jak růst v lásce. 

Prosíme tě za děti a mladé lidi: 

ať se s tebou setkají a radostně odpovědí na povolání, 

které jsi pro ně připravil. 

Prosíme za rodiče a prarodiče: 

ať nezapomínají, 

že v péči o děti, které jsi jim po tělesné i duchovní stránce svěřil, 

jsou znamením Božího otcovství i mateřství. 

A prosíme také za zkušenost bratrství, 

kterou rodiny mohou dát celému světu. 

Pane, dej, ať každá rodina 

může v církvi žít své vlastní povolání ke svatosti 

jako výzvu stát se učedníky–misionáři 

ve službě životu a pokoji 

ve společenství s kněžími 

i lidmi všech ostatních životních stavů. 

Žehnej světovému setkání rodin. 

Amen. 
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C. Eucharistická adorace 

Proč eucharistická adorace? 

Nabídnout lidem důvěrnou chvíli prožitou s Pánem, prostor, kde on bude moci 

promlouvat k srdci každého manželského páru. Eucharistická adorace může být 

nejen příležitostí k individuálnímu klanění, ale také časem společné adorace 

a modlitby manželů před Ježíšem, když společně klečí před Nejsvětější svátostí. 

Cíl 

• Nabídnout každému člověku možnost, aby na sobě zakusil Ježíšův pohled, 

přijal ho jako vzácný dar a opětoval ho vlastním pohledem. 

• Nabídnout manželským párům příležitost společně rozjímat o Ježíši 

v Eucharistii, společně zakoušet Ježíšův láskyplný pohled a naslouchat v srdci 

slovu, které chce Ježíš oběma adresovat. 

Kdy? 

• Krátká chvilka na konci každého dne. 

• Delší prostor během některého dne setkání. 

• V Římě se v sobotu 25. června dopoledne, před posledním zasedáním 

pastoračního kongresu, uskuteční eucharistická adorace, kterou bude možné 

sledovat v přímém přenosu. 

 

D. Závěrečná eucharistická slavnost Světového setkání rodin 

Obecné návrhy 

• Jedna z eucharistických slavností v neděli 26. června může být věnována 

zakončení setkání s rodinami místního společenství. 

• Umožněte a podpořte, aby na mši svaté byly přítomny celé rodiny. 

• Tam, kde je to možné a v souladu s předpisy proti covidové pandemii, mohou 

rodiny přinášet v průvodu obětní dary. 

Vedle vína a chleba lze na oltář přinést také symboly představující rodinnou 

lásku. 

• Výnos sbírky při každé mši svaté se může použít na podporu rodin v nouzi 

nebo na nějaký projekt rodinné pastorace. 

• Přímluvy mohou číst různí členové rodiny (rodiče, děti, prarodiče). 

• Na konci mše svaté se rodinám může rozdávat oficiální obraz Marka Rupnika 

a modlitba Světového setkání rodin. 
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Pokud se rodinám předává pověření, tj. poselství „vyslání k evangelizaci“, také 

v tištěné podobě, může se zmíněný obraz předávat po vyhlášení mandátu, 

aby sloužil jako konkrétní znamení, které si rodiny odnesou domů. 

 

Náměty pro přímluvy 

Návrhy témat: 

• Za církev, Boží lid 

• Za papeže, kněze a jáhny 

• Za snoubence 

• Za zranitelné rodiny (trpcí rozdělením, nemocí nebo zármutkem) 

• Za osoby se zdravotním postižením 

• Za děti 

• Za nový život 

• Za svatost v rodině 

• Za ty, kdo stojí v čele 

 

Návrhy konkrétních přímluv: 

• Za církev, aby v celém světě dokázala hlásat a vydávat silné svědectví 

o kráse Božího záměru s rodinou a oceňovat ji jako dar a povolání. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Za papeže Františka a za všechny kněze a jáhny, aby společně s rodinami 

budovali církev jako „velkou rodinu“ a zachovávali v ní jednotu a bratrské 

společenství. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Za snoubence, aby se v našem společenství setkali s rodinami, které jim 

budou schopny svědčit o radosti z lásky, prožívané díky Kristově přítomnosti 

v křesťanském manželství. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Za rodiny, které procházejí velkými a bolestnými těžkostmi, aby v našem 

společenství našly konkrétní podporu a nikdy v tebe neztratily naději. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Za ty, které trápí nemoc nebo zármutek: kéž se rodiny v našem společenství 

naučí vzájemně se podporovat a dokážou se otevřít, aby poskytovaly pomoc 

a podporu těm, kdo ji potřebují. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 
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• Aby naše společenství vždy dokázalo hledat nové způsoby, díky nimž se 

každý člověk s postižením bude cítit vítaný a najde v církvi své významné 

místo. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Prosíme tě, Pane, aby ve světě každé dítě mělo rodinu, která ho přijme, dá mu 

pocítit lásku a poskytne mu vše potřebné, aby mohlo šťastně růst a dokázalo 

milovat. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Prosíme tě, Pane, za děti, které trpí rozpadem rodiny nebo které o rodinu 

přišly, aby se setkaly s přívětivým pohledem, který je povzbudí k životu a dodá 

jim naději. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Svěřujeme ti, Pane, všechny matky, aby s péčí a odvahou přijímaly a chránily 

každé dítě, které roste v jejich lůně. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Prosíme tě, Pane, aby každá rodina cítila, že ji povoláváš a také vedeš 

a podporuješ na cestě ke svatosti. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

• Prosíme, aby vedoucí představitelé v každé zemi dokázali činit rozhodnutí, 

která konkrétně podpoří rodiny, zejména ty nejchudší a nejvíce 

znevýhodněné. 

Prosíme tě, vyslyš nás. 

 

Náměty pro homilii 

13. neděle v mezidobí 

1 Král 19,16.19–21; Žl 15; Gal 5,1.13–18; L 9,51–62 

• Evangelní úryvek, který jsme právě slyšeli, nás vybízí, abychom vzali zcela 

vážně myšlenky, jimiž jsme se v posledních dnech zabývali ve vztahu 

k povolání našich rodin. Podobně jako Ježíš jsme povoláni učinit „pevné 

rozhodnutí“ a vydat se na novou cestu. Slova, která jsme slyšeli, a svědectví, 

jež jsme sdíleli, můžou sloužit jako potrava a posila na cestě, kterou se znovu 

můžeme vydat jedině po společném prožití tak intenzivní zkušenosti. 

• Papež František prohlásil: „Potřebujeme manžele, aby po boku pastýřů 

doprovázeli ostatní rodiny, pomáhali slabším a zvěstovali, že i v těžkostech je 

Kristus přítomen ve svátosti manželství, aby všem lidem a v každé životní 

situaci nabízel něhu, trpělivost a naději.“ To, že tvoříme rodinu – jsme manželi, 
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dcerami a syny, vnoučaty, babičkami a dědečky, sestrami a bratry – je 

skutečný zdroj pro bytí našeho církevního společenství. Když jsme se naučili 

milovat jeden druhého ve škole, kterou byla naše rodina, pomáhá nám to dělit 

se o svou lásku s lidmi kolem sebe a být svědky těm, kteří prožívají největší 

těžkosti. 

• Jako vše v církvi je také rodina povolána nežít jen sama pro sebe, ale vyjít ze 

sebe a jít ven. V dnešním evangeliu Ježíš předkládá na první poslech velice 

tvrdá slova a úkol ho následovat staví dokonce před povinnost pohřbít vlastní 

rodiče. Chce nám tak říci, že i to nejcennější, co máme, uvadá, pokud to není 

zakořeněno v něm a v dynamice vycházení a hlásání jeho přítomnosti. 

• Nenechávejme poklad své lásky ve skrytosti! Podělme se o něj s těmi, kdo žijí 

vedle nás a jsou nejpotřebnější. Ať každá křesťanská rodina hledá rodinu 

v nesnázích, osamělého starého člověka, dítě, které potřebuje podporu – mezi 

sousedy, ve svém okolí, mezi spolužáky svých dětí a podobně. Starejme se 

o ně mateřsky a otcovsky, něžně a konkrétně: učiňme je součástí své rodiny. 

Tak otevřeme dveře svých srdcí a dovolíme lásce, kterou jsme přijali, aby 

pronikla do světa kolem nás. 

• Papež František chtěl popsat svůj pohled na svět obnovený hlásáním 

evangelia za pomoci známého obratu Fratelli tutti, všichni jsme si bratry. Svět 

skutečně potřebuje znovu objevit nové bratrství a rodina je místem, kde se 

každý člověk může naučit tento pocit zažívat. Silně však cítíme také potřebu 

otcovství a mateřství, tedy potřebu, aby na sebe křesťané – podobně jako 

rodiče vůči svým dětem – vzali odpovědnost za společnost, která se zdá být 

stále roztříštěnější. 

 

Pověření rodinám 

O co jde? 

• Jedná se o to, co Pán na závěr těchto dnů svěřil každé rodině: Co jsem vám 

dal, to teď jděte dávat jiným. 

• „Ježíš zavolal svých Dvanáct a začal je posílat po dvou“ (srov. Mk 6,7). 

Rozesílání manželů jako Ježíšových učedníků ukazuje na královské kněžství 

rodin přijaté na základě křtu a oživené v manželství. 

Co je cílem? 

• Ukázat rodinám konkrétní úkol, který jim byl svěřen v rámci pastorační cesty 

jejich vlastního společenství. 
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Kdo je pověřuje? 

• Biskup, farář nebo jiný představený společenství. 

Kdy se koná? 

• Provádí se na závěr celého setkání. Je to poselství „rozeslání a evangelizace“, 

které může biskup nebo farář po přečtení předat rodinám i vytištěné. Pokud se 

rodinám dává při závěrečné mši svaté, lze jim rovněž předat i vytisknutý obraz 

otce Rupnika a závěrečnou modlitbu Světového setkání rodin jako konkrétní 

znamení, které si posléze odnesou domů. 

• Svatý otec udělí rodinám pověření v Římě při polední modlitbě Anděl Páně 

v neděli 26. června, událost bude možné sledovat také v přímém přenosu. 

Návrh závěrečného požehnání 

Chválíme tě a dobrořečíme ti, Otče, 

neboť od tebe pochází veškeré otcovství 

na nebi i na zemi. 

Dej, ať se skrze tvého Syna Ježíše Krista, 

narozeného z ženy skrze Ducha Svatého, 

každá rodina stane skutečnou svatyní života a lásky 

pro neustále se obnovující generace. 

Dej, ať tvůj Duch řídí 

všechny myšlenky i skutky manželů 

pro dobro jejich rodin 

i všech rodin světa. 

Dej, ať ve společenství svého domova 

nacházejí děti pevnou oporu a pomoc 

pro svůj lidský i křesťanský růst. 

Dej, ať se láska, 

posvěcená manželským svazkem, 

ukáže být silnější než každá slabost a krize. 

Dej, aby tvá církev 

mezi všemi národy země 

naplnila své poslání 

vůči rodině a s rodinou. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 


