
... nikdy nepovažujme za stratený ten čas, ktorý venujeme rodine.  

Čas, ktorý venujeme našim rodinám, čas a námaha, ktoré budú zasvätené podpore 

samotnej idey rodiny v tomto našom dnešnom tak dopletenom svete a jej obrane pred 

deformáciou duchovných, morálnych, ale i základných ľudských hodnôt spojených  

s rodinou – to bude veľmi dobre investovaný čas a námaha, bude to totiž investícia do 

našej budúcnosti – tu i vo večnosti. 
C. VASIĽ 

 

Všemohúci Bože,  
ty si stvoril všetko z ničoho  
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. 
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.  
Stvoril si ho ako muža a ženu,  
aby obidvaja v celoživotnej jednote  
tela a srdca plnili svoje poslania  
a tak verne zobrazovali tvoju lásku...  

S otcovskou láskou chráň dielo,  
ktoré má v tebe počiatok.  

Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou 
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,  

ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať  
dôstojnosť manželstva a rodiny.  

 

Rodina v níž vyrůstáme je základem těch nejdůležitějších vztahů v našem životě. Je také modelem pro vztahy  

k ostatním lidem. V rodině zažíváme čtyři druhy lásky. Jsou to takzvané čtyři velké „říše srdce“ - říše srdce dětí, 

sourozenců, manželů a rodičů. v rámci těchto čtyř říší srdce si vytváříme naši vlastní identitu, osobnost a charakter. 

Vyrůstá-li člověk v lásce se svými rodiči a sourozenci, může dozrát v sebevědomou a vyváženou osobnost, vypěstovat 

si dobrý charakter a díky tomu pak vytvářet dobré vztahy s nejrůznějšími lidmi. Rodiny, ve kterých její členové zažívají 

pravou lásku, jsou základem zdravé společnosti. Rodina je navíc společná všem kulturám a poskytuje tak společný 

základ pro sjednocení lidí různých kultur, národů a náboženství. 
 

Rodina je ako neopakovateľná Božia stavba. Pôvod jedinečnosti rodiny je v originalite každého človeka, 

ktorá má základ v stvoriteľskom Božom pláne. Boh totiž nechcel, aby jeden človek bol kópiou druhého 

človeka, ale aby každý bol originálom – originálom muža a ženy, lebo: Ako muža a ženu ich stvoril (Gn 1 – 

27). Medzi mužom a ženou podľa prvotného Božieho plánu vznikajú silné putá, pre ktoré – syn opustí svoju 

matku a prilipne k svojej manželke (Gn 2, 24)... Prvým princípom je, že tí, ktorí si chcú založiť rodinu, musia 

do manželstva vstupovať slobodne a dobrovoľne. Druhým princípom je, že chcú žiť celý život  

v manželskej jednote (princíp vernosti). Tretím princípom je manželská nerozlučnosť, teda odhodlanie 

prežiť spolu celý život. Štvrtým princípom je splodenie a výchova detí (X. Duchoňová). 
 

Rodina je ohrozovaná rastúcimi pokusmi zo strany niektorých 
predefinovať samotnú inštitúciu manželstva, relativizmom, 
kultúrou chvíľkovosti, chýbajúcou otvorenosťou voči životu ... 
(pápež František) 

 


