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Dvadsiateho piateho februára 2014 sme slávili výnimočné výročie – sedemdesiat rokov
odo dňa keď sa štyri páry stretli prvýkrát s otcom Caffarelom, v dome jedného z nich . Svoju
skupinku sa rozhodli nazvať „Group Notre Dame de Toute - skupinka Panny Márie plná
radosti. " K čomu viedlo toto výnimočné stretnutie? Kto lepšie by nám to mohol povedať ako
otec Caffarel:
„Boh musí vnímať manželskú lásku ako niečo veľmi krásne "
Ak ideme k prameňu, nájdeme štyri mladé manželstvá, ktoré sú zapálené svojou novou
láskou. Tieto manželské páry, ktoré boli živými kresťanmi, nechceli žiť svoju lásku v odlúčení
od viery. Chýbal im však jasnejší pohľad na učenie Cirkvi o kresťanskom manželstve , ale ich
túžba srdca, intuícia a nádej ich priviedla ku kňazovi s otázkou : „Je nemožné, aby si Boh
myslel o ľudskej láske niečo zlé, o láske, ktorá obohacuje náš život a dáva nám toľko šťastia.
On ju tiež musí vidieť ako niečo veľmi krásne a veľké a chceme o tom vedieť; vysvetlite nám
to otec Caffarel? "
Keď som ich počúval, hneď som si uvedomil, že by som ich mohol sklamať , keby som im
ponúkol len oficiálnu definíciu z morálky. Často som sa v podobných situáciách stretával
s iróniou, kde vyjadrovali: „ My hovoríme o láske a kňaz nám rozpráva o rodine.“
Ani ja som však v tejto oblasti nebol zorientovaný viac ako oni. Ale mal som aspoň
presvedčenie, že keďže láska je dar od Boha a sviatosť manželstva bola ustanovená Bohom,
teda Boží plán týkajúci sa lásky a manželstva, musí niesť oveľa väčšiu hĺbku, ako si to títo
mladí muži a ženy mohli predstaviť. Moja odpoveď teda bola : „Začnime hľadať spoločne,
spojme svoje sily a vyrazme na cestu za poznaním ."
Jednotlivé stretnutia
Boli to nezabudnuteľné stretnutia. Vládla na nich vzrušujúca atmosféra akú človek
prežíva na úsvite krásneho dňa, keď sa vydá na cestu, aby ste zdolal vrchol. Každý z
účastníkov prinášal na stretnutia, to najlepšie zo seba. Kňaz slúžil svojimi vedomosťami o
sviatosti manželstva a kresťanskej doktríny. Manželia hovorili o skúsenostiach z jari svojej
lásky a manželstva. Nemali sme žiadne pochybnosti, že nájdeme to, čo hľadáme, no vedeli
sme, že sa nemôžeme obmedziť len na výskum v oblasti biologickej , psychologickej a
sociologickej. Vedeli sme, že musíme ísť nad rámec len čisto právnych a morálnych
aspektov. Ak je manželstvo „ veľké tajomstvo ," ako hovorí svätý Pavol, tak na odkrývanie
tohto Božieho pokladu je potrebné pozerať sa očami viery. A tak to bolo. Naše stretnutie sa
uskutočňovalo v atmosfére živej viery, plnej hľadania a nadšenia.
Úloha manželstvo v Božom pláne
Pomaly sme začali objavovať jedinečnú úlohu kresťanského manželstva v Božom pláne.
Uvedomili sme si , že celé manželstvo má spieť k Božej sláve. Jej cieľom je rozmnožiť počet
božích synov a dcér, rozvíjať vzájomnú pomoc manželov na ceste do svätosti.
Nie je potrebné teda hľadať iný spôsob duchovného rastu k Bohu , manželstvo je cesta
k svätosti.
Kresťanská rodina je živá bunka Cirkvi. Okrem toho, že manželstvo je súčasťou Božieho
plánu, ukrýva v sebe aj ďalšie bohatstvá. Bol to jeden z najradostnejších objavov týchto
mladých ľudí túžiacich po poznaní.
S akým nadšením sa pustili do výkladu jednotlivých častí z Písma, týkajúce sa manželstva!
Našli tu odkaz na zmluvu, keď Boh obnovuje priateľstvo medzi Bohom a jeho ľudom
Izraelom, na ktorú sa odvolávali proroci. Na tento vzťah sa odvoláva aj svätý Pavol, keď
hovorí o zjednotení Krista s Cirkvou. Po ňom aj mystici tvrdia, že neexistuje žiadny lepší

spôsob, ako priblížiť náš intimity vzťah lásky medzi Kristom a dušou kresťana, ako porovnať
ju s manželskou lásku .
Odkryli sme tiež nové veci
Sviatosť manželstva predstavuje nielen jednotu lásky Krista a Cirkvi , ale pozýva do tejto
jednoty aj manželov. Chcel som skrze to povedať , že vďaka sviatosti manželstva, láska, ktorá
zjednocuje Krista s Cirkvou, je rovnaká láska, ktorá pracuje na zjednotení medzi mužom a
ženou, je zdrojom ich radosti a je darovaním života.

Henri Caffarel

Výňatok z prednášky " Povolanie a plán cesty " Tímy z Panny Márie adresy počas púte do
Ríma , prvých tímov v roku 1959 .

