
DOPIS SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA MANŽELŮM 

U PŘÍLEŽITOSTI ROKU „RODINA AMORIS LAETITIA“ 

 

Drazí manželé na celém světě! 

Obracím se na vás u příležitosti Roku rodiny pod názvem „Rodina Amoris laetitia“, 

abych vám v této mimořádné době, kterou prožíváme, vyjádřil svou přízeň a blízkost. 

V mé modlitbě byly rodiny přítomny vždy, ještě intenzivněji však v době pandemie, 

která je pro nás všechny, zvláště pro ty nejslabší, drsnou zkouškou. Současná situace mě 

vede k tomu, abych ke každému člověku, každému manželskému páru, ke každé rodině 

přistupoval s pokorou, láskou a pochopením a s ohledem na situaci, jakou prožívají. 

V této mimořádné době jsme zváni k naplnění slov, kterými se Pán obrací na Abraháma, 

aby vyšel ze své země a ze svého otcovského domu do země neznámé, kterou mu ukáže 

on sám (srov. Gn 12,1). I my jsme prožili velké obavy, osamocenost, ztrátu svých 

blízkých, byli jsme nuceni opustit své jistoty, přestali jsme mít věci pod kontrolou, 

museli jsme se vzdát svých zvyklostí a nároků, abychom měli na paměti nejen dobro 

své rodiny, ale dobro celé společnosti, které závisí i na našem osobním postoji. 

Vztah s Bohem nás utváří, doprovází a vede, aby nám uprostřed obav, a dokonce strachu 

z neznáma pomohl „vyjít ze své země“. Díky své křesťanské víře totiž víme, že nejsme 

sami, protože Bůh je v nás, s námi a mezi námi: v rodině, v městské čtvrti, v práci nebo 

ve škole, ve městě, ve kterém žijeme. 

Každý z manželů, když pocítí povolání k manželské lásce a rozhodne se bezvýhradně 

darovat druhému, vychází stejně jako Abrahám ze své vlastní země. Období známosti 

už samo o sobě zahrnuje vyjití z vlastní země, protože je třeba vykročit společnou 

cestou, vedoucí k manželství. Různé životní situace, ať už je to všednodennost, narození 

dětí, práce, nemoci, jsou příležitostí, v nichž je zapotřebí obnovovat přijatý závazek a 

opustit své jistoty, svou pohodu, svou netečnost, a vyjít směrem k zemi, kterou Bůh 

zaslíbil. Tou je být dva v Kristu, dva v jediném. Je to společenství života, kde vaše „my“ 

je spojeno s živým Ježíšem přítomným v každém okamžiku vašeho života. Bůh vás 

doprovází a projevuje vám svou bezpodmínečnou lásku. Nejste sami! 

Milí manželé, mějte na paměti, že vaše děti – zvláště ty nejmladší – vás bedlivě pozorují 

a hledají ve vás důkaz silné a věrohodné lásky. „Pro mladé lidi je nesmírně důležité, aby 

na vlastní oči viděli živou Kristovu lásku, přítomnou v lásce manželů, kteří svým 

konkrétním životem dosvědčují, že milovat navždy, je možné!“1 Děti jsou darem, 

změnou v příběhu každé rodiny. Touží po lásce, po uznání, po úctě a důvěře. Otcovství 

a mateřství vás zve, abyste svým dětem předávali život, radost z toho, že mohou být 

Božími dětmi, syny a dcerami Otce, který si je od první chvíle zamiloval něžnou láskou 

                                                           
1 Videopozdrav účastníkům fóra „Jak jsme na tom s Amoris laetitia?“ (9. června 2021). 



a každý den je vede za ruku. Tento objev může vašim dětem přinést víru a schopnost 

důvěřovat Bohu. 

Není sporu o tom, že vychovávat děti není vůbec snadné. Nezapomeňme však, že i ony 

vychovávají nás. Rodina vždy byla a je prvním výchovným prostředím, utvářeným 

drobnými skutky, které promlouvají víc než slova. Vychovávat znamená především 

doprovázet proces růstu, dávat najevo mnoha způsoby svou přítomnost, aby děti mohly 

se svými rodiči v každém okamžiku počítat. Vychovatel je člověk, který v duchovním 

slova smyslu dává vznik životu, dává sebe sama především ve vztazích. Je důležité, aby 

autorita matky a otce den po dni rostla tím, že posilují svůj vztah s dětmi. Děti potřebují 

jistotu, ve které zakusí, že vám mohou důvěřovat, zakoušet krásu života a mít jistotu, že 

ať se stane cokoli, nikdy nejsou samy.  

Jak jsem již zmínil, vědomí identity a poslání laiků v církvi a ve společnosti vzrostlo. 

Vaším posláním je proměnit společnost svou přítomností ve světě práce a upozorňovat 

na potřeby rodin. Také manželé se v rámci farního a diecézního společenství mají 

„chopit iniciativy“ (primerear),2 přinést tvůrčí nápady v souladu s různými charismaty 

a povoláními, která utvářejí církevní společenství. Manželé jsou obzvlášť povoláni 

k tomu, „aby vedle pastýřů kráčeli s ostatními rodinami, aby pomáhali nejslabším, aby 

hlásali, že i v těžkostech je přítomen Kristus“.3 

Drazí manželé, vyzývám vás, abyste se zapojovali do života církve, zvláště do pastorace 

rodin. „Spoluzodpovědnost za misijní poslání totiž volá (…) manžele a svěcené 

služebníky, zvláště biskupy, aby účinně spolupracovali na péči o domácí církve a na 

jejich ochraně.“4 Mějte na paměti, že rodina je „základní buňkou společnosti“.5  

Manželství je stavební projekt „kultury setkávání“.6 Je proto na rodinách, aby stavěly 

mosty mezi generacemi, aby předávaly hodnoty, které pozvedají lidstvo. Je zapotřebí, 

abychom se v současné situaci v naší společnosti, v církvi a v Božím lidu zaměřili 

s novou tvořivostí na ty hodnoty, na nichž spočívá základ lidstva.  

Povolání k manželství je povolání kormidlovat loď na mnohdy rozbouřeném moři. Díky 

svátosti manželství jde však o loď bezpečnou. Kolikrát byste měli chuť zopakovat, nebo 

spíše zvolat spolu s apoštoly: „Mistře, je ti to jedno, že hyneme?“ (Mk 4,38). 

Nezapomeňme, že skrze svátost manželství je na této lodi přítomen Ježíš. Dělá si o vás 

starost, zůstává s vámi v každém okamžiku, když se loď zmítá na rozbouřených vlnách. 

Jindy učedníci vidí, jak uprostřed obtíží se k lodi blíží Ježíš, a berou ho dovnitř: stejně 

tak i vy, když zuří bouře, vezměte na loď Ježíše, protože když „vstoupil k nim na loď, 

vítr přestal“ (Mk 6,51). Důležité je, abyste z Ježíše nespustili oči. Jen tak zakusíte pokoj, 

překonáte konflikty a najdete řešení mnoha svých problémů. Problémy nezmizí, ale dokážete 

se na ně podívat z jiné perspektivy.  

                                                           
2 Srov. Apoštol. exhortace Evangelii gaudium, č. 24, Praha: Paulínky 2014. 
3 Videodokument pro účastníky fóra „Jak jsme na tom s Amoris laetitia?“ (9. června 2021). 
4 Tamtéž. 
5 Apoštol. exhortace Evangelii gaudium, č. 66. 
6 Enc. Fratelli tutti, č. 216, Praha: Karmelitánské nakladatelství 2021. 



Pouze tehdy, spolehnete-li se na Pánovu náruč, budete moci překonávat i to, co se vám jeví jako 

nepřekonatelné. Řešením je uznat vlastní slabost a neschopnost, které zakoušíte při pohledu na 

mnohé situace, jež vás obklopují. Současně však je třeba mít i jistotu, že ve vaší slabosti se tak 

zjeví Kristova síla (srov. 2 Kor 12,9).  Právě uprostřed bouře rozeznali apoštolové Ježíšovo 

království a božství a naučili se v něj důvěřovat.  

Rád bych využil příležitosti, abych se zastavil u těchto biblických pasáží a zamyslel se nad 

některými těžkostmi a naopak příležitostmi, které rodiny prožily v době pandemie. V důsledku 

pandemie bylo více času na to, aby zůstaly rodiny spolu. Byla to jedinečná příležitost k dialogu 

v rodině. To samozřejmě vyžaduje zvláště trpělivost; není lehké být celý den spolu, když 

musíme doma pracovat, studovat, bavit se a odpočívat. Nedopusťte, aby vás přemohla únava. 

Síla lásky vás uschopní, abyste více než svou námahu vnímali druhého – manžela, děti. 

Připomínám vám to, co jsem napsal v Amoris laeititia (srov. č. 91–119), kdy jsem se vrátil 

k Pavlovu hymnu na lásku (srov. 1 Kor 13,1–13). Neodbytně proste Svatou rodinu o tento dar 

a vraťte se k této oslavě lásky, aby inspirovala vaše rozhodnutí a vaše skutky (srov. Řím 8,15; 

Gal 4,6). 

Vaše společné přebývání tak nebude pokáním, ale útočištěm v bouři. Kéž je rodina místem 

přijetí a pochopení. Uchovávejte ve svém srdci radu, kterou jsem předal manželům ve třech 

slovech: „prosím, děkuji, promiň“.7 Když dojde ke konfliktu, „neskončete den bez usmíření“.8 

Nestyďte se pokleknout společně před Ježíšem v eucharistii a najít chvíli klidu, kdy si navzájem 

věnujete laskavý a něžný pohled. Nebo když je druhý nazloben, vezměte ho za ruku a věnujte 

mu úsměv. Nebo se pomodlete večer před usnutím společně nahlas krátkou modlitbu s Ježíšem 

přítomným mezi vámi. 

Je pravdou, že pro některé manžele je soužití, k němuž byli v karanténě přinuceni, obzvláště 

těžké. Dřívější problémy nabyly na intenzitě, vyvolaly konflikty, které se mnohdy staly 

nesnesitelnými. Mnozí dokonce zažili rozpad vztahu procházejícího vleklou krizí, kterou jste 

nedokázali nebo nemohli překonat. I ty chci ujistit o své blízkosti a o své lásce. 

Rozpad manželského vztahu přináší velké utrpení, mnohá očekávání se rozplynou. 

Nedostatečné pochopení vyvolá nesnadno překonatelnou diskusi a zranění. Ani děti nejsou 

ušetřeny bolestí, když vidí, že jejich rodiče už nejsou spolu. Nepřestaňte ani v tomto případě 

hledat pomoc, abyste dokázali zdolat konflikty, aby vám ani dětem nepřinášely další utrpení. 

Pán Ježíš vám bude ve svém nesmírném milosrdenství inspirací k tomu, jak v obtížích 

a nesnázích jít dál. Nepřestaňte ho vzývat a hledat v něm útočiště, světlo na cestu. Společenství 

ať je „otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho úmorným životem“.9 

Nezapomeňte, že odpuštění uzdraví každou ránu. Vzájemné odpuštění je výsledek vnitřního 

rozhodnutí, které dozrává v modlitbě a ve vztahu s Bohem. Je to dar, tryskající z milosti, kterou 

Kristus zaplavuje manželský pár, když ho nechá působit, když se na něj obrací. Kristus 

„přebývá“ ve vašem manželství a čeká, až mu otevřete své srdce, abyste se mohli opřít o moc 

jeho lásky jako učedníci na lodi. Naše lidská láska je slabá, potřebuje sílu Ježíšovy věrné lásky. 

S ním opravdu můžete postavit „dům na skále“ (Mt 7,24). 

                                                           
7 Proslov k rodinám na celém světě u příležitosti jejich pouti do Říma v Roce víry (26. října 2013); srov. apoštol. 

exhortace Amoris laetitia, č. 133. 
8 Katecheze 13. května 2015; srov. ap. exhortace Amoris laetitia, č. 104. 
9 Apoštol. exhortace Evangelii gaudium, č. 47. 



Dovolte mi, abych se na tomto místě obrátil několika slovy k mladým lidem, kteří se připravují 

na vstup do manželství. Jestliže před pandemií bylo pro snoubence těžké plánovat budoucnost, 

protože bylo velmi nesnadné najít trvalejší práci, je současná pracovní nejistota mnohem větší. 

Vyzývám proto snoubence, aby se nenechali odradit, aby měli „tvořivou odvahu“, jakou měl 

sv. Josef, jehož památku jsem uctil v tomto jemu věnovaném roce. Stejně i vy, když musíte na 

cestě manželstvím bojovat, když máte málo prostředků, věřte stále v Boží prozřetelnost, protože 

„právě těžkosti někdy umožní, že se v nás probudí zdroje, které jsme netušili“.10 Nebojte se 

opřít o svou rodinu a své přátele, o církevní společenství, o farnost, abyste se v dalším 

manželském a rodinném životě mohli učit od těch, kdo již prošli ten úsek cesty, kterým právě 

procházíte vy. 

Na závěr bych rád pozdravil všechny prarodiče, babičky a dědy, kteří v období izolace nemohli 

vidět svá vnoučata, být s nimi. Také se obracím na staré lidi, kteří trpěli samotou. Rodina se 

neobejde bez prarodičů, jsou živou pamětí lidstva, „tato paměť může pomáhat v budování 

lidštějšího a přívětivějšího světa“.11 

Ať vás a vaše rodiny svatý Josef inspiruje k vynalézavé odvaze, neodmyslitelné pro tuto změnu 

epochy, kterou prožíváme. Panna Maria ať ve vašem manželském životě provází vaši snahu 

o kulturu setkávání. Tato kultura je naléhavě potřebná k tomu, abychom mohli překonávat 

nepřátelství a střety, které na naši dobu vrhají stíny. Velký počet těžkostí nemůže připravit 

o radost ty, kteří vědí, že jdou po cestě s Pánem. Žijte své povolání naplno. Nedopusťte, aby 

smutek změnil vaši tvář. Váš manžel, vaše manželka potřebují váš úsměv. Vaše děti potřebují 

váš povzbudivý pohled. Pastýři a ostatní rodiny potřebují vaši přítomnost a vaši radost: radost, 

která přichází od Pána! 

Zdravím vás srdečně a vybízím vás, abyste pokračovali v uskutečňování toho poslání, které 

vám Ježíš svěřil, s vytrvalostí v modlitbě a v „lámání chleba“ (Sk 2,42). 

Prosím vás, nezapomeňte se za mne modlit. Já se za vás modlím každý den. 

Bratrsky 

František 

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 26. prosince 2021, na svátek Svaté rodiny. 

 

 

 

 

                                                           
10 František, list Patris corde, č. 5, Praha: ČBK 2021. 
11 Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021 „Já jsem s tebou po 

všechny dny“. 


