
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úryvky z posynodální exhortace  
AMORIS LÆTITIA 

 

(Radost z lásky) – O lásce v rodině 
 

*V knize Genesis čteme „Proto muž opustí svého otce 

i svou matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním 

tělem“ (G 2, 24). 9. 

 

*Boží slovo není nějakým výčtem abstraktních tezí, ale 

společníkem na cestě těch rodin, které jsou v krizi 

nebo procházejí nějakou bolestí a ukazuje jim cíl cesty, 

kde Bůh jim setře každou slzu z očí. 22. 

 

*Ovocem lásky je také milosrdenství a odpuštění. 

sV tom smyslu je velmi příznačná scéna, která 

představuje cizoložnou ženu na chrámovém nádvoří 

v Jeruzalémě, obklopenou žalobci, která pak zůstane 

s Ježíšem, který ji neodsoudí, ale vyzve ji, aby žila 

důstojnější život (srov. Jan 8, 1-11). 26. 

 

*Musíme být vděčni zato, že si většina lidí cení 

rodinných vztahů, které jsou trvalé a vyznačují se 

vzájemnou úctou. Proto si váží snahy církve nabídnout 

prostor pro doprovázení a pomoc v otázkách  

souvisejících  s růstem lásky a překonáváním konfliktů 

a výchovou dětí. 38. 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ  

MODLITBA ZA MÍR NA UKRAJINĚ 
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, 
dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou 
odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové 
řešení složité situace na Ukrajině.  
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně 
dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, 
vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden 
druhému lhostejní a dokážeme si navzájem 
odpouštět.  
  
Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno Tvé…. 
Zdrávas, Maria, milosti plná….. 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za 
nás. Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za 
nás. Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, 
Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.  Ve 
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

  


