
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úryvky z posynodální exhortace  
AMORIS LÆTITIA 

(Radost z lásky) – O lásce v rodině 
 
֍Milovat také znamená být vlídný. Láska 
nejedná hrubě, nezdvořile, není tvrdá 
v jednání. Je to požadavek lásky, proto je 
každý povinen být vlídný k těm, kteří žijí 
kolem něho. 99. 
֍Tomáš Akvinský vysvětluje, že pravá 
láska chce víc milovat než být milován. 
Matky milují nejvíce, nečekají nic nazpět. 
To je nejvyšší stupeň, „dát život za 
druhé.“ 102. 
֍Když se nám dostane urážky nebo 
zklamání, je žádoucí a možné odpuštění. 
Je pravdou, že to není vždy snadné. 106. 
֍Když člověk miluje, může druhému 
prokázat dobro, že se raduje, když se mu 
daří. Rodina je místem, kde se všichni 
radují, když druhý udělal něco dobrého. 
110. 
 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ  

Večerní modlitba 

Bože, je večer, půjdu spát. Na celý den chci 
vzpomínat (zpytování svědomí). Na svoje řeči, 
kde jsem byl, komu jsem radost způsobil? Nebo 
to byla bolest snad? Pak odpusť, nech mě 
litovat. Já přes své chyby mám tě rád, i dnešní 
den chci tobě dát. Sám na něj pohleď, jaký byl, 
když všechno zlé jsi odpustil. A teď už, Pane, 
půjdu spát, usínám s tebou, mám tě rád. Amen!   
Děkuji ti, Pane, že ti sloužit smím, děkuji ti za 
to, že ti zcela náležím. Děkuji ti za pokrm a 
střechu nad hlavou, děkuji ti za lásku a ochranu 
tvou. Za vše převeliké, co mi dáváš, i za vše 
malé, co mi ponecháváš. Za klidný sen i za 
bezesnou noc, za chvíle úsměvu i za bolesti, jen 
proto, že je snášet smím, abys mi s láskou 
přišel na pomoc, abych ti byl ještě blíže. Děkuji 
za temnotu kříže i za velikou záři vzkříšení, jenž 
sluncem věků je, jen v ní uvidím kvést plevel 
svých žalů planě. Tak málo lidí Bohu děkuje, 
přijmi i můj dík za ně. Amen! 

 


