Farní setkání č.5 - Z Božího milosrdenství není nikdo vyloučen
Impulzy k podkapitole 4 – Výklad podle Amoris laetitia:

I. část: Uskutečňování Božího milosrdenství
- příklady možných otázek k tématu -

Kompletní podklady k farním setkáním najdete zde: http://www.rodiny.cz/farni-setkaniamorislaetitia
1) „Papež František v Amoris laetitia zdůrazňuje, že Boží milosrdenství a slitování jsou určeny
všem lidem, bez ohledu na jejich rodinný stav, pohlaví, barvu kůže, věk nebo společenské
postavení. Po nás se naléhavě žádá, abychom dnes se stejnou péčí a slitováním navazovali
vztahy se všemi rodinami – i s těmi, které nesplňují ideály Ježíšova učení.“
 Jaké hodnoty žijí rodiny ve vašem okolí?
 Dokážete s nimi nacházet společnou řeč?
 Čím vás obohacují?
2) „Zároveň se lidé kvůli své situaci často cítí pod velikým tlakem a reakce, která jim působí ještě
větší úzkost, proto neodpovídá duchu křesťanství.“
- Jak je možné zapojit do života farnosti rozvedené?
3) „Rozhodnutí pro občanský svazek nebo pro nesezdané soužití mnohdy nebývá motivováno
předsudky anebo odporem vůči svátostnému poutu, ale stojí za ním jen kulturní nebo
praktické důvody.“
- Jaké důvody mají dnes mladí lidé k tomu, aby neuzavírali sňatky?
4) „Cestou církve je nikoho nezavrhnout navěky; vylévat Boží milosrdenství na všechny lidi, kteří
o ně s upřímným srdcem prosí […]. Neboť skutečná láska je vždycky nezasloužená,
bezpodmínečná a nezištná“ (AL,296).
- Každý člověk má svou vlastní cestu k Bohu. Jak nabídnout lidem ve své blízkosti
evangelium?
- Setkali jste se s kurzy Alfa?
5) „Malý krůček uprostřed velkých lidských omezení může být Bohu milejší než zvnějšku
korektní život toho, který prožívá své dny, aniž by čelil vážným těžkostem“ (AL,305). Naše
svědomí hraje při rozhodnutí o tom, co je v našem konání správné a co špatné, klíčovou
úlohu. Je třeba lidem pomáhat, aby to, co mají dělat, rozlišovali tak, že budou naslouchat
svému vnitřnímu hlasu a nenechají se přitom vyrušovat bezpočtem hlasů křičících na ně
zvenčí.“
 Úloha svědomí v životě člověka je nedílnou součástí rozhodování. Jak se u vás projevuje
hlas svědomí?
 Jak učíte své děti naslouchat hlasu svědomí?
 Ptáte se, jaké dopady má vaše chování a rozhodnutí na ostatní ve vašem okolí?

6) „rozvedení a znovu sezdaní by si měli klást otázky: jak se chovali ke svým dětem, když se
manželství dostávalo do krize; v jaké situaci se nachází opuštěný partner; jaké důsledky má
nový vztah pro zbytek rodiny a společenství věřících; jaký příklad dává nový vztah mladým
lidem, kteří se mají připravovat na manželství“ (AL,300).
- Jsem schopen přijímat rozvedené s Kristovou něžností?
- Jaké překážky ve vztahu k nim v sobě řeším?
- Jak mohu těmto lidem pomoci?
(5. Diskuze…viz manuál…)

6. Výklad – II. část: Podpora snoubenců a novomanželů
1) „Papež František zdůrazňuje, že do pomoci snoubencům v přípravě na manželství se má
zapojovat celé společenství. Z tohoto důležitého díla podpory mladých lidí, kteří rostou ve
vzájemné lásce, může zároveň křesťanské společenství mnoho získat. Ta nejlepší příprava na
manželství probíhá už od dětství v prostředí milující rodiny.“
- Vnímáte ve vašich farnostech manželství, která žijí příkladně?
- Čeho si na nich vážíte?
- Je možné u vás uspořádat přednášku o vztazích a manželství?
2) „Snoubence je třeba důrazně pobízet, aby spolu diskutovali o tom, co od manželství očekávají,
jak rozumějí lásce a závazku, co čekají od druhého a jaký život spolu chtějí mít. Tyto
rozhovory jim mohou pomoci odhalit, co mají společného, případně zda je vůbec něco spojuje,
a vyvarovat se toho, aby se k manželskému poutu zavázali jen na základě touhy.“
- Absolvovali jste přípravy na manželství?
- Měli jste příležitost si se snoubencem (snoubenkou) vyjasnit motivy k uzavření sňatku?
- Jaké důvody mají snoubenci k uzavření manželství?
3) „Nesnáze se čas od času kvůli lidské slabosti objevují v každé rodině. Důležité je, aby se
manželé učili být v očekáváních týkajících se partnera realističtí a aby poznávali
a respektovali jeho silné i slabé stránky.“
-

Co vám pomáhá vyrovnávat se s nedokonalostí vlastní a členů rodiny, kolegů,…?

-

Pracují ve vašich farnostech zkušené a vyškolené manželské páry, nebo uvítali
byste službu takových manželů?

-

Papež František zdůrazňuje, aby novomanžele podporovalo i jejich farní
společenství. Jakým způsobem je možné podporovat mladé ve farnostech?

Pokračuje bod 7. Diskuze…

V průběhu diskuse můžete požádat někoho z přítomných, aby několik pěkných myšlenek ze setkání
zapsal a poslal na horakova@rodiny.cz Vaše podněty odešleme organizátorům Světového setkání rodin
s papežem Františkem. Děkujeme a přejeme užitečně strávený čas
Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu

