Vážení moderátoři farních setkávání,
jak víte, v srpnu se uskuteční Světové setkání rodin s papežem Františkem v irském Dublinu. Papež si přeje,
abychom se v rámci farností setkávali a hovořili o rodině. K tomu vydali organizátoři Katecheze pro farní
rozhovory. Jejich součástí jsou také podkapitoly věnované výkladu apoštolské exhortace Amoris laetitia. Níže
vám nabízíme možné otázky k těmto podkapitolám (nejčastěji označené 3, 4, nebo 6). Vše najdete na našich
stránkách http://www.rodiny.cz/farni-setkani-amoris-laetitia .
V průběhu farního setkání můžete požádat někoho z přítomných, aby několik pěkných myšlenek zachytil
a poslal k nám na horakova@rodiny.cz .
Děkuji a přeji užitečná setkání
Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu

Farní setkání č. 1
Impulzy k podkapitole 4 - Výklad podle Amoris laetitia:

Jakým problémům dnes lidé čelí
- příklady možných otázek ke katechezi –
1)

„…mezi mladými i starými, těmi vytlačovanými na okraj stejně jako těmi stojícími v samém středu – je
přítomná veliká moudrost.“
Na co pěkného vzpomínáte ze svého dětství?
Kdo z vás může vzpomenout na milující rodiče?
Vzpomínáte na nějakou větu povzbuzení, nebo podpory od rodičů, která vám třeba dodnes zní v uších
a pomáhá ve složitých životních situacích?

2) „…kde lidé zakoušejí lásku, kde se učí, že je někdo miluje a jak zase oni mají milovat druhé. Tato
zkušenost lásky jim umožňuje utvářet si pozitivní obraz sebe sama a budovat zdravé vztahy.“
-

Kdy jste cítili, že vás mají rodiče rádi?
Kdy jste se v rodině cítili šťastní?
Jak projevujete lásku svým blízkým – manželovi, dětem, příbuzným, přátelům?
Jaká používáte slova, skutky?
Zkusili jste se někdy zeptat svých nejbližších, co je dělá šťastnými? Jaká slova od vás mají nejraději
(nebo pohlazení, „poplácání po zádech“…)
Jak reagovali, když jste dělali „vylomeniny“?

3) „Touha po rodině je stále živá, zejména mezi mladými lidmi, a je motivací pro církev.“ (AL,1)
-

Vnímáte (u mládeže v naší farnosti) touhu po rodině?
V čem vidíte hodnotu rodiny?
V čem vidíte hodnotu dítěte, dětí?
V čem je rodina přínosná pro církev?

-

Obejde se církev bez rodiny?
Čím je církev pro rodinu?
Obejde se rodina bez církve?

4) „…lidé chtějí činit dospělá rozhodnutí….ovládají tak mnohem pevněji vlastní osud a v realitě svého
života se cítí naplněnější.“
-

Co vás, starší, motivovalo k založení rodiny, jaké byly vaše důvody?
Co motivovalo naše rodiče, prarodiče,…k založení rodiny?

5) „Stejná důstojnost muže a ženy nás naplňuje radostí, protože jejím přijetím dochází k překonávání
starých forem diskriminace a v rodinách se rozvíjí smysl pro vzájemnost.“ (AL,54)
-

Jaké vnímáte dělení rolí v rodině?

-

Jaké práce zastávají ve vašich rodinách ženy,…muži,…děti; babička, dědeček…

-

Vnímáte nějaký rozdíl v dělení rolí a povinností v rodině nyní a před např. 50 roky?

6) „Svoboda volby dovoluje plánovat si vlastní život a zušlechťovat to nejlepší v sobě, ale nemá-li člověk
vznešené cíle a osobní kázeň, zdegeneruje, takže už není schopen se velkodušně darovat.“ (AL,33)
-

Je ve vaší rodině zvykem, že někdo pomáhal jako dobrovolník v obci, nebo farnosti…?
Jakou výhodu spatřujete v pomoci mimo rodinu?
Pracujete, nebo pracoval někdo z vaší rodiny jako dobrovolník např. u nemocných?

7) „mladí lidé jsou prostřednictvím těchto sítí bombardováni zprávami, které nepřispívají k jejich růstu a
dozrávání. Zvláště mladé lidi je třeba vést k tomu, aby poznávali pravou hodnotu sociálních médií
a toho, k čemu slouží.“
-

Jaká používáte média?
Co od nich očekáváte?
Dáváte si nějaký konkrétní časové limity, které na médiích strávíte?
Dáváte tyto limity dětem?
Učíte je hospodařit s časem?
Jak jim radíte při hledání a třídění informací?
Upozorňoval vás někdo na možná nebezpečí „elektronických“ vztahů?

8) „Papež František upozorňuje, že místo kritiky nebo snahy něco vnucovat máme hledat způsoby, jak
důvody a motivy vedoucí k rozhodnutí se pro manželství a rodinu předkládat atraktivní a lákavou
formou.“
-

Jak můžeme mladé lidi motivovat k založení rodiny?
Čím je odrazujeme?
Stojí mladí o diskuse na toto téma? Nabízíme jim možnost klást otázky, nebo dáváme jen odpovědi?

