Farní setkání č. 3 - Boží sen o lásce
Impulzy k podkapitole 4 - Výklad podle Amoris laetitia:

Pavlova vize lásky
-příklady možných otázek ke katechezi Kompletní Katecheze k farním setkáním najdete zde: http://www.rodiny.cz/farni-setkani-amorislaetitia
• Láskou žijí a lásku pěstují manželé v každodenním životě
-

Jak se dítě v rodině učí lásce?
Co lásce mezi členy rodiny prospívá, co ji buduje?
Co vztahům lásky v rodině škodí?

• Láska je shovívavá:
„Jestliže se necvičíme v trpělivosti, budeme mít stále důvody, proč reagovat hněvem,
a nakonec se z nás stanou lidé, kteří neumějí žít s druhými, asociálové neschopní ovládat svou
impulzivnost, a rodina se promění v bitevní pole.“ (AL, 92)
-

Jak být shovívaví v rodině, na pracovišti?
Jak vás rodiče učili soucitu vůči druhým?
Co vám pomáhá v učení se trpělivosti?

• Láska je dobrosrdečná:
Svatý Ignác z Loyoly: „Láska se musí projevovat více skutky než slovy.“
-

Proč máme rádi dobrosrdečné lidi, čím nás obohacují?
Být dobrosrdečný znamená být stále připravený druhým pomáhat. V čem vidíte smysl vzájemné
pomoci?

• Láska nezávidí:
„Závist je smutek z dobra druhého, který dokazuje, že nás nezajímá štěstí druhých, protože
jsme zaměřeni výlučně na své vlastní blaho. Zatímco láska nás vyvádí z nás samých, závist
nás naopak nutí, abychom se soustředili na své já.“ (AL,95)
-

Proč lidé závidí a jak se závist projevuje ve vztazích?
Kdo a jak vás učil přát druhým, nezávidět?
Čím je pro společnost přínosná přejícnost?

• Láska se nevychloubá a nenadýmá:
-

„Logika křesťanské lásky není nadřazenost jednoho nad druhými a potřeba dát jim
pociťovat svou moc, ale logika vyjádřená slovy: ‚Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je
vaším služebníkem‘ (Mt 20,27)“ (AL,98).
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-

Setkáváte se s vychloubáním?
Proč je ve vztazích důležitá pokora?
Ti, kdo milují, se méně soustředí na sebe a více na druhé. Jak naučit sebe i členy své rodiny
pokoře?

• Láska nedělá, co se nepatří:
„Aby byl člověk připraven k pravému setkání s druhým, musí na něj hledět vlídným
pohledem. Toho není schopen, pokud v něm převládá pesimismus, který vyhledává
nedostatky a chyby druhých, možná jako kompenzování svých komplexů.“ (AL,100)
-

Naslouchání druhým je darem. Je pro vás důležité a proč?
Dá se naučit vlídnosti vůči druhým?
Jak jednat vůči těm, kteří vyhledávají převážně chyby druhých a pomlouvají?

• Láska nemyslí jen a jen na sebe:
-

Je možné se naučit lásce, která nemyslí jen na sebe?
Kdo je vám příkladem lásky?

• Láska se nerozčiluje:
„Musíme-li bojovat se zlem, dělejme to, ale stále říkejme ‚ne‘ vnitřnímu násilí.“ (AL,104)
„Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem“ (Ef 4,26).
-

Je hněv dobrý, nebo špatný?
Jak zvládáte hněv ve vypjatých situacích?

• Láska má zármutek, když se dělá něco špatného:
-

Jak se zachovat ve chvíli, kdy se děje něco špatného?
Dokázali jste zabránit špatnosti, k níž se schylovalo?

• Láska zapomíná, když jí někdo ublíží:
„Přijmeme-li, že Boží láska je bezpodmínečná, že Otcovu náklonnost si nelze koupit ani
zaplatit, pak budeme moci milovat nade všecko, odpouštět druhým i v případě, že se k nám
zachovali nespravedlivě“ (AL,108).
-

Odpuštění je nová šance pro vztah. Prožili jste i vy podobnou zkušenost?

• Láska se raduje, když lidé žijí podle pravdy:
-

Co je podle vás pravda?
Jak pomoci druhým objevovat pravdu o sobě, o světě, o Bohu?
Každý jsme na své vlastní cestě. Umíme druhé doprovázet v jejich objevování pravdy?

• Láska všechno omlouvá:
-

„Vyžaduji-li příliš mnoho, dá mi to druhý nějakým způsobem najevo, protože nebude schopen
ani ochoten hrát roli nějaké božské bytosti, ani být služebníkem všech mých potřeb. Láska žije
s nedokonalostí.“ (AL,113)
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-

V každém z nás je směsice světla a stínů. Dokážeme nahlížet na druhé jako na nedokonalé?
Jsme schopni si připustit, že nás druhý miluje, jak nejlépe dovede?

• Láska všemu věří:
„Láska má důvěru, ponechává druhému svobodu,
pod kontrolou, všechno vlastnit a ovládat.“ (AL,115)
-

nesnaží

se

mít

všechno

Jaký jsem rodič, manžel, manželka, jaký jsem sourozenec? Jsem tím, kdo druhým důvěřuje?
Jsem tím, kdo chce ovládat, kontrolovat nebo vlastnit?
Dávám svým blízkým možnost, aby rozvíjel vlastní zájmy i vztahy s druhými lidmi?

• Láska nikdy nad ničím nezoufá:
-

Jak reaguji na změny ve svém životě, v rodině, v práci?
Přijímám změny pokojně, nebo rozladěně?
Nesu naději na věčný život a doufám v uskutečnění Božího plánu?

• Láska všecko vydrží:
„Křesťanský ideál, a zejména v rodině, je láska všemu navzdory.“ (AL,119)
-

Vzpomenete si na člověka, který přestál řadu obtíží a je pro vás inspirací?
Láska se nevzdává ani v nejtemnější hodince. Co vám pomáhá v nejtěžších chvílích?
Kdy jste pocítili velkou podporu a lásku v těžké životní situaci?

Několik myšlenek k dnešnímu tématu zašlete, prosím, na horakova@rodiny.cz . Rádi je odešleme
organizátorům Světového setkání rodin s papežem Františkem.

Děkuji a přeji užitečně strávený čas
Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu
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