
 

 
 

 

Návrh na meditáciu o obraze M. I. Rupnika 

„Toto tajomstvo je veľké“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. 

„Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej  
manželke a budú dvaja v jednom tele. 

Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ (Ef 5,31-32) 
 
 

 

1. moment: Pozorovanie obrazu 
 Čo vidím?  
 Všímam si detaily. 

V láske muža a ženy je tajomstvo, ktoré je zahalené, skryté. 
 

2. moment: Podnety z Amoris Laetitia 
 „Manželstvo je povolanie, keďže je odpoveďou na špecifické volanie k prežívaniu 

manželskej lásky ako nedokonalého znaku lásky medzi Kristom a Cirkvou». (AL 72) 
 „Kristus Pán ,ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva‘ a zostáva s 

nimi. Vo vtelení prijíma ľudskú lásku, očisťuje ju, privádza k plnosti – a manželom so svojím 
Duchom darúva schopnosť, aby ju žili“. (AL 67) 

 
3. moment: Úvaha/Reflexia 
 Naše „áno“ na založenie rodiny je našou odpoveďou na Božie volanie prežívať lásku v 

manželstve a rodine. Je to „áno“, ktoré máme každý deň obnovovať. 
Vo sviatosti manželstva muž a žena svojím „áno“, prosia Pána, aby premieňal ich lásku, aby sa 
očistila a rástla k plnosti. 

 Zdajú sa byť naše vzťahy v rodine nejakým spôsobom „zahalené“? Môžem prosiť Pána o 
pomoc, aby premenil moje srdce v určitej situácii? 

 
4. moment: Osobná modlitba a modlitba manželov 

 Vo chvíli ticha každý osobne alebo v dialógu vo dvojici môžeme vyjadriť svoju modlitbu k Pánovi: 
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol? 
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol?   



 

 

2. 
       „Duch, ktorého vylieva Pán dáva nové srdce človeka“ (FC 13) 

 

 

 

1. moment: Pozorovanie obrazu 
 Čo vidím?  
 Všímam si detaily. 

Ruka svätého Pavla odhŕňa záves: teraz chápeme, že láska manželov je odrazom nekonečnej 
a nerozlučiteľnej lásky, ktorú má Ježiš k Cirkvi, svojej neveste, a ktorú má Boh k ľudstvu. 
Láska, ktorú prežívame v rodine, je obrazom, hoci zahaleným, nekonečnej Božej lásky, 
ktorá je „manželskou láskou“. 
 
2. moment: Podnety z Amoris Laetitia 
Nekonečná Božia láska je taká veľká skutočnosť, že na začiatku ľudstvo nedokázalo pochopiť, 
nevedelo si predstaviť, aká veľká môže byť Božia láska ku každému z nás (porov. vysvetlenie M. 
I. Rupnika). Keď nám Boh dal svojho Syna a keď sa Ježiš obetoval svojou smrťou na kríži, aby nás 
zachránil, vtedy sa nám Božia láska ukázala konkrétne a my sme začali nahliadať do tajomstva 
takej veľkej lásky.  
Preto Pavol môže začať odstraňovať závoj a my môžeme v láske medzi mužom a ženou uvidieť 
niečo z Božej lásky. 

 
 Pravda „o láske medzi mužom a ženou, (...) je naplno osvetlená jedine v jase lásky 

ukrižovaného Krista. (...) Manželstvo založené na výlučnej a definitívnej láske sa stáva 
zobrazením vzťahu Boha k jeho ľudu a naopak: spôsob, akým miluje Boh, sa stáva mierou 
ľudskej lásky‘“. (AL 70) 

 „Sväté písmo a Tradícia nám otvárajú prístup k poznaniu Najsvätejšej Trojice, ktorá sa zjavuje 
s črtami rodiny. Rodina je obrazom Boha, ktorý je spoločenstvom osôb. Ježiš [...] vrátil 
manželstvo a rodinu do ich pôvodnej formy, ale aj pozdvihol manželstvo na sviatostný znak 
jeho lásky k Cirkvi (porov. Mt 19, 1-12; Mk 10, 1- 12, Ef 5, 21-32). Od Krista, prostredníctvom 
Cirkvi, manželstvo a rodina prijímajú milosť Ducha Svätého, aby svedčili o evanjeliu a Božej 
láske“ (porov. AL 71) 

 

 



 

 

3. moment: Úvaha/Reflexia 
Láska, ktorú prežívame v našej rodine, odhaľuje „zahalený“ obraz „Božieho spôsobu lásky“, ale 
v sile Ducha Svätého môžeme tento závoj stále viac a viac odhŕňať a každým dňom rásť v našej 
schopnosti milovať. 
 
 Aké slabé stránky sa môžem pokúsiť prekonať? 
 Aké sú slabé stránky nášho vzťahu a ako sa ich môžeme pokúsiť prekonať? 

 
4. moment: Osobná modlitba a modlitba manželov 
Vo chvíli ticha alebo v dialógu manželov vyjadrime svoju modlitbu k Pánovi:  
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol? 
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3. 
„Nemajú víno“ (Jn 2, 3) 

 
1. moment: Pozorovanie obrazu 

 Čo vidím? 
 Všímam si detaily 

Nádoby: sú z kameňa; boli naplnené vodou, teraz sú prázdne. 
 

2. moment: Podnety z Amoris Laetitia 
 „Keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by 

som nebol. Slovo „láska“, ktoré patrí medzi najviac používané, býva však neraz prekrútené 
[…] Toto sa prežíva a kultivuje v živote, ktorý každodenne zdieľajú manželia – medzi sebou 
navzájom i spolu s deťmi.“ (porov. AL 89-90)  

 „Príbeh rodiny je poznačený krízami každého druhu, ktoré sú aj súčasťou jej dramatickej 
krásy. Rodine treba pomôcť odhaliť, že prekonaná kríza nevedie k menej intenzívnemu 
vzťahu, ale k vylepšeniu, usadeniu a dozretiu vína jednoty. Manželia spolu nežijú preto, aby 
boli čoraz menej šťastní, ale aby sa naučili byť šťastní novým spôsobom, na základe 
možností otvorených novou etapou života. Každá kríza prináša prax, ktorá umožňuje zvýšiť 
intenzitu spoločného života alebo aspoň nájsť nový zmysel v manželskej skúsenosti. Vôbec 
nie je nevyhnutné zmieriť sa s klesajúcou krivkou, nevyhnutným zhoršovaním či 
priemernosťou, ktorú treba vydržať. Práve naopak, keď sa manželstvo prijme ako úloha, 
ktorá znamená aj prekonávanie prekážok, každú krízu možno vnímať ako príležitosť 
dospieť k spoločnému pitiu lepšieho vína. [...] Každá kríza ukrýva aj dobrú správu, ktorú 
treba vedieť zachytiť – cibrením sluchu srdca.“ (AL 232) 

 
3. moment: Uvažovanie 
Vodu v nádobách môžeme prirovnať k našej ľudskej láske, ktorá sa časom akoby opotrebuje. 
V živote sú chvíle či obdobia, keď máme dojem, že v našich nádobách zostalo málo lásky.  
 Každá kríza, či už veľká alebo malá, sa môže stať „príležitosťou dospieť k spoločnému pitiu 

lepšieho vína“. Som o tom naozaj presvedčený/á? Dokážem tomu veriť a zachovať si nádej aj 
v ťažkostiach? 

 
4. moment: Osobná modlitba a modlitba manželov 
Vo chvíli ticha alebo v dialógu manželov vyjadrime svoju modlitbu k Pánovi:  
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol?  
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol?  



 

 

4. 
Duch, ktorého vylieva Pán (...) robí muža a ženu schopnými  

milovať sa tak, ako nás miloval Kristus“ (FC 13) 

 
 

 

1. moment: Pozorovanie obrazu 
 Čo vidím? 
 Pozorne si všimnem každý 

detail. 

Páter Rupnik zobrazil svätého Pavla ako leje víno, ktoré vyšlo ako krv z Kristovho boku: je to 
dobré víno lásky, ktoré sa ponúka ľudstvu.  

 
2. moment: Podnety z Amoris Laetitia 
„Celý spoločný život manželov, celá sieť vzťahov medzi nimi, ich deťmi a svetom, bude naplnená 
a posilnená milosťou sviatosti, [...] v ktorej Boh prejavil celú svoju lásku k ľudstvu a intímne sa 
s ním spojil. Keď bude treba čeliť výzvam, ktoré prídu, nezostanú sami, odkázaní len na vlastné 
sily. Sú povolaní odpovedať na Boží dar svojím úsilím, svojou kreativitou, svojou 
pevnosťou a každodenným zápasom, ale vždy budú môcť vzývať Ducha Svätého, ktorý 
posvätil ich zväzok, aby sa prijatá milosť nanovo prejavila v každej novej situácii.“ (AL 74) 

 
3. moment: Uvažovanie 
 Uvažujem o svojom záväzku tvorivo a vytrvalo premýšľať o nových spôsoboch lásky 

v rodine.  
 Zamyslime sa spoločne nad tým, ako môžeme rozvíjať svoj vzťah s Bohom, aby sme ho 

spoznali ako jediný prameň Lásky, z ktorého môžeme vždy čerpať, a tak sa vrátiť, aby 
naplnil naše nádoby, naše srdcia. 

 
 



 

 

4. moment: Osobná modlitba a modlitba manželov 
Vo chvíli ticha alebo v dialógu manželov vyjadrime svoju modlitbu k Pánovi:  
 Za čo môžem ďakovať a za čo môžem prosiť Pána, aby mi pomohol? 
 Za čo môžeme ďakovať a za čo môžeme prosiť Pána, aby nám pomohol?  



 

 

 
 

Modlitba za X. Svetové stretnutie rodín 
 

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti 
 
Nebeský Otče 
stojíme tu pred Tebou, 
aby sme ťa chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny. 
  
Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva. 
Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali 
a nech ako malé domáce cirkvi 
dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti 
a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev. 
  
Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu 
kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš. 
Buď im oporou a daj im spoznať 
cestu posväcovania, na ktorú ich voláš, 
aby tak mohli zakúsiť tvoje nekonečné milosrdenstvo 
a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske. 
  
Prosíme Ťa za deti a mládež. 
Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie,  
ktoré pre nich pripravuješ. 
Prosíme za ich rodičov a starých rodičov. 
Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva, 
keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ, 
ako aj cez skúsenosť bratstva, 
ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu. 
  
Pane, daj, aby každá rodina 
mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi 
ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie, 
v službe života a pokoja, 
v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom. 
Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme. Amen. 
  
 
Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021. 

 


