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Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista,
abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky,
nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
(1. Korintským 1:10)

Modlitba manželů za rodinu
Pane, učiň z našeho domova domov lásky, kde nejsou urážky,
protože Ty nám dáváš porozumění, kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost,
kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět, kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.
Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou.
Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti.
Ať každý večer vidíš, jak je naše manželská láska stále větší.
Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.
Pane, pomoz nám, abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.
Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.
Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc.
Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty.
Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!
Amen.
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V Čadu žijí a pracují salesiáni-misionáři od r 1995.
 
Prvním místem, kde začali
pracovat s chudou

mládeží bylo město Sarh, které je třetím největším

městem v zemi (více než 120 000 obyvatel).

O tři roky později otevřeli salesiáni
další 
centrum

v hlavním městě N’Djamena a v roce 2013 veměstě
Doba.
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Hlavní činnosti salesiánů v Čadu
• Základní a střední školy
• Centra mládeže a volného času 
• Posílení postavení dívek a žen prostřednictvím
vzdělání

Výzva







Vymyslete a zorganizujte nějakou společnou aktivitu pro celou rodinu

(např. společenská hra, výlet, kulturní akce apod.)



Bůh je „rodina“ tří Osob,
které se mají tolik rády, že tvoří jednotu.
Jejich společenství lásky je otevřené
všem, sdílí se, vstupuje do světa lidí
a zve nás všechny, abychom se stali
součástí jeho vnitřního života.
Křtem nás Duch svatý začlenil do srdce
a života samotného Boha,
který je společenstvím lásky – je rodinou.
Bůh touží po tom, abychom sami sebe
chápali jako bytí-ve-vztazích
a žili mezi sebou v solidaritě
i vzájemné lásce.
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Rodina
Hodina společného času
Už nastala noc. Jeden malý chlapec se však ze všech sil snažil
neusnout. Měl k tomu dobrý důvod – čekal na tatínka.
Šibalské oči se mu únavou zavíraly. Ale když se otevřely dveře,
vymrštil se z postýlky a pronesl otázku, která ho znepokojovala:
„Tati, kolik si vyděláš za hodinu?“, zeptal se s očima dokořán
otevřenýma.
Otci unavenému po pracovním dni nebyla chlapcova otázka vhod.
Příkře mu odpověděl:
„Podívej, chlapče, to ani maminka neví. Neotravuj a běž si lehnout,
už je moc pozdě.“
„Jistě, tati. Jen mi řekni, kolik dostáváš za hodinu práce“, dožadoval
se chlapec.
Podrážděný otec procedil mezi zuby:
„Dvě stě korun.“
„A mohl bys mi, tatínku, půjčit sto korun?“, zeptal se klouček.
Otec se rozzuřil, chytil ho za ruku a hrubě se na něj obořil:
„Tak proto jsi chtěl vědět, kolik vydělávám? Běž spát a neobtěžuj mě, ty jeden lakomý sobče!“
Chlapec se plaše odplížil, ale otci nešlo jeho chování z hlavy a začal se cítit provinile.
Asi něco potřebuje, říkal si, a aby ulevil svému svědomí, nahlédl do chlapcova pokoje a mírným tónem
se ho zeptal: „Už spíš, synku?“
„Co se děje, tati?“, otázal se hošík v polospánku.
„Tady máš peníze, které jsi chtěl.“
„Děkuji, tatínku“, zašeptal maličký a z pod polštáře vytáhl několik zmačkaných bankovek.
„Konečně to mám!“, vykřikl nadšeně.
„Mám dvě stě korun! A mohl bys mi teď, tati, prodat hodinu svého času?“
Zpracováno podle knihy: Příběhy pro uzdravení duše,
Jose Carlos Bermejo, nakladatelství Portál (redakčně upraveno)

Nejdůležitější vztah v rodině
(Ross Campbell)
Nejdůležitějším vztahem v rodině je vztah mezi manželi. Je nadřazen všem ostatním
vztahům, vztah mezi rodičem a dítětem nevyjímaje.
Ještě jsem se nesetkal s opravdu šťastnou a vřelou rodinou, za kterou by manžel
a otec nenesl plnou zodpovědnost. Mužova ochota nést plnou zodpovědnost za
rodinu je pro manželku i pro dítě jedním z největších darů.
Žena může podivuhodným způsobem přijímat lásku, kterou v ní její muž vyvolá.
Může ji bohatě rozvíjet a opětovat manželovi i dětem, naplňovat domov
nevyslovitelně nádherným ovzduším. Vyvolat lásku je zpočátku obtížné, ale když
muž zakusí opětovanou lásku své ženy, brzy přijde na to, že se jeho láska rozmnožila
a že s jejím růstem je pro něho stále snazší ji vyvolávat.
My muži opravdu zoufale potřebujeme pomoc svých žen, aby nás vedly v relativně
pro nás cizím světě citů.
Nutno přijímat životního partnera takový, jaký je, i když bychom rádi, aby v něčem
byl jiný. Umět odhalit vlastnosti, za které mohu být vděčný.
Vše záleží na nepodmíněné lásce, která je v plnosti nedosažitelným ideálem, o který
ale musíme stále usilovat.
Zpracováno podle knihy: Potřebuji tvou lásku,
Ross Campbel, nakladatelství Návrat domů, Praha 1992
(redakčně upraveno podle www.pastorace.cz)
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Modlitba manželů za rodinu
Pane, učiň z našeho domova domov lásky,
kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš
porozumění, kde není hořkost,
protože Ty nám dáváš trpělivost, kde není hněv,
protože Ty nás učíš odpouštět, kde není
opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.
Pane, učiň z našeho života stránku
popsanou Tebou.
Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti
a oběti. Ať každý večer vidíš, jak je naše
manželská láska stále větší.
Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.
Pane, pomoz nám, abychom své děti vychovávali
podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.
Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.
Abychom ve svém štěstí viděli důvod
milovat Tě stále víc. Abychom mohli dávat
druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty.
Zveme Tě do svého domu, Pane.
Kéž se Ti u nás zalíbí!
Amen.
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