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     Vždy, když slavíme svátek nějakého svatého, můžeme obdivovat 
spolupráci člověka s Boží milostí. Ano, Boží tajemné působení – to je 
ta Boží milost – je vlastně to nejdůležitější. Člověk s ní však musí 
spolupracovat. Nevím přesně, kdo je autorem tohoto citátu: „Svatým 
se člověk nerodí, svatým se stává“. A stává se jím v rodině. Ano, v 
rodinách vyrůstají zločinci, ale také světci. 
    
     19. března to bylo přesně pět let od chvíle, kdy papež František 
vydal apoštolskou exhortaci Amoris laetitia (Radost z lásky). Tato 
exhortace je o lásce v rodině. Při příležitosti pátého výročí vyhlásil 
letošní rok (2021) rokem rodiny. Papež František ve své exhortaci 
mimo jiné mluví také o lásce v manželství. Odvolává se přitom na 
velepíseň lásky sv. Pavla v 1. listě Korinťanům: 
 
     „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se 
nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na 
sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, 
když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. 
Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko 
vydrží“ (1Kor 13,4-7). 
 
Shovívavost (trpělivost) 
Znamená to nejednat impulzivně, nenechat se strhnout k urážkám, 
nereagovat agresivně. Jestliže se necvičíme v trpělivosti, budeme mít 
stále důvody, proč reagovat s hněvem, a nakonec se z nás stanou lidé, 
kteří neumějí žít s druhými… a rodina se promění v bitevní pole. 
 
Dobrosrdečnost 
Láska prokazuje druhým dobro a pomáhá jim. Jak říkal sv. Ignác z 
Loyoly: „láska se musí projevovat více skutky než slovy.“ Můžeme 
zakusit jak blažené je dávat, jaká je vznešenost a velikost v darování 
sebe. Můžeme zakusit potěšení z obdarovávání a služby. 
 
Léčit závist a žárlivost 
Závist je smutek z dobra druhého. V lásce není místo pro zakoušení 
nelibosti z dobra druhého. Pravá láska si váží úspěchů druhých, 
nepociťuje je jako ohrožení a osvobozuje se od hořké chuti závisti. 
Přijímá fakt, že každý má jiné dary a odlišnou životní cestu. A tak se 



snaží objevit svou cestu ke štěstí a druhé nechává, ať objevují tu svou. 
 
Nevychloubat se a nenadýmat 
Domýšlivost je touha ukazovat svou převahu, abychom na druhé 
působili přemoudřele a poněkud agresivně. Kdo miluje, ten se snaží 
nemluvit příliš o sobě, nepotřebuje být středem pozornosti, ale je 
zaměřen na druhého, umí se do druhého vcítit. Láska není arogantní, 
ale jemná, umí pochopit, projevit péči a podpořit slabého. Neovládá 
druhého, nesoupeří o to, kdo je inteligentnější nebo silnější. 
 
Vlídnost 
Láska nejedná hrubě, nezdvořile, není tvrdá v jednání. Její činnosti, 
slova a gesta jsou příjemná, a ne nevlídná a strohá. Oškliví si působit 
druhým utrpení. Vlídnost je požadavek lásky a proto“každý člověk je 
povinen být vlídný k těm, kteří žijí kolem něho“ (Sv. Tomáš Akvinský) 
 
Odpuštění 
Odpuštění je úsilí pochopit slabost druhého a snaha najít pro něj 
omluvu podle příkladu Ježíše, který říká: „Otče, odpusť jim, neboť 
nevědí, co činí“ (LK 23,34). Papež František tady cituje sv. Jana Pavla 
II.: Aby se rodina mohla udržet a zdokonalovat, vyžaduje to od 
každého ochotu k porozumění, k snášenlivosti, k odpuštění, k smíření. 
Každá rodina ví, jak sebeláska, nesvornost, napětí a konflikty těžce 
zraňují její společenství, mnohdy i smrtelně. 
 
Radovat se s druhými 
Láska se raduje z dobra druhého, když je uznávána jeho důstojnost, 
když jsou oceňovány jeho schopnosti a jeho dobré skutky. Pokud 
neživíme svou schopnost těšit se z dobra druhého a soustředíme se 
hlavně na své potřeby, odsuzujeme se k životu, ve kterém je málo 
radosti... Rodina musí být místem, kde ten, kdo vykoná něco dobrého,  
ví, že to všichni budou oslavovat s ním. 
 
Všechno snáší a odpouští 
Láska všechno omlouvá, všemu věří, ve všem doufá, všechno vydrží. 
Nevynáší tvrdé a neúprosné soudy, nemluví špatně o druhém… 
Manželé, kteří se milují a patří jeden druhému, mluví jeden o druhém 
dobře, snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera i přes jeho 
slabosti a chyby. Raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz. 
 



Důvěřuje 
Člověk nemá zapotřebí druhého kontrolovat, být mu stále v patách, 
aby zabránil, že mu vyklouzne z náručí. Láska má důvěru, ponechává 
druhému svobodu, nesnaží se mít všechno pod kontrolou, všechno 
vlastnit a ovládat. 
 
Doufá 
Láska si nezoufá z budoucnosti. Přijímá to, že určité věci se nestanou 
tak, jak by si člověk přál, ale že Bůh píše rovně na křivých linkách a že 
vytěží nějaké dobro ze špatných věcí… Tato naděje zahrnuje jistotu 
života za smrtí. Člověk se všemi svými slabostmi je povolán k plnosti 
nebe. Tam už nebudou existovat jeho křehkosti, jeho temné stránky 
ani jeho patologie. Tam bude jeho bytí zářit s celou svou schopností 
dobra a krásy. 
 
Všechno vydrží 
Láska snáší všechna protivenství… Láska nedovolí, aby ji ovládala 
zášť, opovrhování druhými, touha po zraňování nebo po pomstě. 
Křesťanský ideál, a zejména v rodině, je láska všemu navzdory. 
 
     Br. a s., tak vypadá láska podle sv. Pavla, jak ji připomněl papež 
František ve svém listě Amoris laetitia. Kéž bychom se v našich 
rodinách o takovou lásku snažili, protože jenom v takové atmosféře 
mohou vyrůstat svaté manželky a matky, svatí manželé a otcové, nebo 
také svatí kněží. Amen. 
 


