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Láska je trpělivá; 
Pane, daruj mi trpělivost, která dokáže snášet tíhu každého dne. 
Láska je velkodušná; 
Pane, pomoz mi usilovat o její (jeho) dobro dříve než o své.  
Láska nezávidí; 
Pane, nauč mě radovat se z každého jejího (jeho) úspěchu. 
Láska se nevychloubá; 
Pane, usměrni mě, abych nedával na odiv, co pro ni (něj) dělám. 
Láska není domýšlivá; 
Pane, dej mi odvahu říkat “udělal jsem chybu”. 
Lásce nechybí úcta; 
Pane, dej ať v její (jeho) tváři mohu vidět tvoji tvář. 
Láska se nehněvá; 
Pane, vzdal gesta a slova, která zraňují. 
Láska nepočítá křivdy; 
Pane, smiřuj nás v odpuštění, které zapomíná na chyby. 
Láska nemá radost z nespravedlnosti; 
Pane, otevři naše srdce k potřebám lidí kolem nás. 
Láska se raduje z pravdy; 
Pane, veď naše kroky k tobě, který jsi cesta, pravda a život. 
Láska všechno přikrývá, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží; 

Pane, pomáhej nám přikrývat láskou dny, které prožijeme společně, 
pomáhej nám věřit, že láska i hory přenáší, 
pomáhej nám doufat v lásku i proti vší naději.  

(podle 1. Kor 13) 
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Není jistě náhodou, že právě při svatbě v Káni Galilejské vykonal Ježíš 
svůj první zázrak. Svátostné manželství je nerozlučitelné, vyjadřuje 
jednotu manželů a je neseno věrností jejich lásky. Při uzavření této 
svátosti kněz či jáhen asistují, přijímají jménem církve souhlas 
novomanželů a udělují požehnání církve. Tuto svátost si udělují manželé 
navzájem, vyjadřují manželský slib a tím vytvářejí smlouvu, která je 
dobrovolná. Také k manželství musí být snoubenci připraveni, aby znali 
své povinnosti a závazky.          

(www.manzelstvi.cz) 

 
 
 
 
 
 

 

Lehce se dotkneme různých oblastí a budeme doufat, že vám bude 
něco z toho k užitku. Spokojená manželství jsou požehnáním pro 
každou rodinu, farnost, církev i celý svět. A přitom žít v manželství, to 
je nelehká disciplína! Možná je naše role manžela/manželky 
zodpovědnější než si myslíme. Naštěstí se každý den znovu a znovu 
můžeme snažit svá manželství zdokonalovat a přibližovat Božímu 
záměru. 
Za velké množství materiálu ke zpracování tohoto manželského 
tématu vděčíme Jitce Muchové, která se v posledních dvou letech 
společně s manželem věnuje studiu rodiny a manželství (více v jedné 
z kapitolek na str. 15). 
Ve spolupráci s kněžími v našem děkanátu také intenzivně pracují 
na přípravách snoubenců, a tak nám mohli poskytnout materiály 
k zamyšlení nad manželstvím z teologického i praktického hlediska. 
Necháme také promluvit papeže Františka a těšit se můžete 

i na praktické manželské tipy některých farníků.
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Křesťan není pápěří, které se nechá nést vánkem posledních 
trendů, názory a chováním většinové společnosti. 
 
Pokud je trendem 
dnešní doby sexuálně 
žít od mladistvého 
věku, bydlet 
s partnerem už před 
svatbou, brát se až po 
narození dítěte, 
nemůžeme k tomu 
mlčet nebo se dokonce 
tiše přidat…  
 
Při křtu rodiče slibují, 
že budou vychovávat 
děti k víře a učit je 
Božímu Zákonu. Boží 
Zákon je dokonalý a 
občerstvuje duši, kdo se jím řídí a Boha se ptá na cestu, má velkou šanci 
prožít život v pravdě, lásce a harmonii. A jedním ze zásadních úkolů 
mladého člověka je upřímně hledat svoje povolání. 
 
Když děti začínají dospívat, je velmi dobré modlit se za správnou 
volbu povolání, dále pak za dobrou volbu partnera. Pokud je to jen 
trošku možné, měl by mladý člověk udržovat kontakt s dalšími mladými 
věřícími, aby se navzájem mohli podporovat, např. v předmanželské 
čistotě. Existuje Společenství čistých srdcí, které tomuto závazku 
významně napomáhá a mladé doprovází. Potom přichází zásnuby. 
Každý jsme asi zažili úplně jiné. Ale i zásnuby mohou mít krásný 
křesťanský charakter. A dobu před svatbou by měli snoubenci završit 
intenzivní přípravou na manželství. Praktické přípravy svatby je 
důležité dobře zvládnout, aby svatební den byl skutečně významným 
mezníkem v životě dvou lidí. Co by to ale bylo platné, kdyby se brali dva 
nezralí jedinci, kteří nevědí, co si při svatebním obřadu slibují. Důkladná 
příprava na manželství pod vedením zkušených lektorů a kněží má 
obrovský význam pro dobré fungování manželství. A teď trošičku více 
o jednotlivých momentech, kterými na cestě k manželství procházíme: 
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Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,  
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“ a šli cestou svatosti.  
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu  
být v dnešním světě svědky moci tvé lásky.  
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,  
aby byli schopni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém povolání. 
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,  
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,  
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,  
která obnovuje a zachraňuje. 
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,  
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,  
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,  
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,  
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem  
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.  
Amen. 
 

Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě. 
Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: osvěť mě, abych rozvážně 
usuzoval a správně se rozhodoval. Ať nehledím na krásu, na bohatství 
nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím ke zdraví duše i těla, ale 
především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, 
aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých 
dětí. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li 
si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách. 
 

(www.spolcs.cz)

SČS je společenství mladých lidí od 15 let, kteří jdou za ideálem čistého 
srdce – je to široký pojem a nezahrnuje pouze sexualitu. Učí se chápat 
sexualitu jako Boží dar člověku, ne jako konzumní záležitost a snaží se 
žít v souladu s 6. a 9. přikázáním Desatera. Samozřejmou součástí je 
i rozvíjení složky křesťanského života, které spočívá v modlitbě, četbě 
Písma svatého, života ze svátostí, atd. 
Toto společenství vzniklo na Moravě v roce 2005, v současné době má 
asi 1050 členů. 
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Ke společenství čistých srdcí se může přihlásit kdokoli, ale je třeba 
všechno dobře zvážit a doporučuje se rozhovor s některým z kněží. 
Mladí se hlásí k osvědčenému učení katolické Církve, a to i v oblasti 
čistoty a vzájemně se v tom podporují příkladem i modlitbou. 
V návaznosti na toto společenství funguje také Společenství čistých 
srdcí manželů. 
 

Slavení zásnub patří mezi žehnání, které popisuje liturgická kniha 
„Obřady žehnání" neboli Benedikcionál. Zásnuby se slaví zpravidla 
doma za přítomnosti obou snoubenců, jejich rodičů a přátel. Nemusí být 
přítomen kněz, obřad může vést např. jeden z rodičů. 
V křesťanském pojetí jsou zásnuby výrazem odpovědnosti za dar lásky 
mladých lidí, jejichž vztah směřuje k manželství. Jsou výrazem vděčnosti 
Bohu, a také proseb za jeho pomoc. Více např. na www.manzelstvi.cz. 
 

Jak přípravy fungují v boskovckém děkanátu?  
Od loňského roku od února probíhají v našem děkanátu přípravy 
snoubenců na manželství trochu jinak. Snoubenci, kteří chtějí uzavřít 
sňatek, jdou za knězem, který jim dá informace o seminářích na přípravu 
na manželství. Semináře probíhají většinou v Boskovicích na faře, jsou 
vypsány konkrétní termíny, věnují se jim vyškolení lektoři a setkávají se 
s nimi při sedmi dvouhodinových seminářích. 
Každé setkání má své téma: 
Seznámení, sebepoznání / Sebeúcta a sebepřijetí / Životní styl původní 
rodiny a vzájemné poznávání snoubenců / Partnerská komunikace / 
Psychologie partnerského vztahu / Sexualita, odpuštění, bioetika / 
Praktické rady do manželství 
Snoubenci mají přípravu povinnou. Podle našich zkušeností je vidět, že 
většina snoubenců jde na přípravu jako na něco, co musím „přežít“, 
abych mohl mít svatbu. Ale již při prvním setkání je vidět, jak „roztávají“ 
a zjišťují, že jim jsou informace přínosem a že se svou drahou polovičkou 
některé důležité věci ještě neprobírali. Jeden snoubenec nám říkal, 
že od třetího setkání se už začínal těšit . 
Samozřejmou součástí přípravy je i setkání s knězem. 
V našem děkanátu se snoubencům věnují manželé Vladimír a Jitka 
Muchovi z Knínic a Marek a Monika Lepkovi z Kunštátu. 
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Manželství se sice uzavírá svobodnou lidskou úmluvou, ale je to víc než 
smlouva. Smlouva je výpočet, jde tu o měřitelné veličiny, o službu 
a protislužbu, o zajištění jednoho před druhým a o vyloučení rizika; 
každý tu hledá svůj prospěch. 
To všechno se stěží hodí na úmluvu manželství. Zde už nejde o kalkulaci 
a vlastní zisk, nýbrž právě o to, že jeden se kvůli druhému „vydává“, 
že se mu daruje. Při uzavírání manželství se neříká „ano“ pouze 
člověku, jak právě v tomto okamžiku stojí před druhým, nýbrž toto „ano“ 
se mu dává předem na celý život. Často je to padesát let i více. Ale za 
tu dobu se druhý změní. To všechno není pouze „rozumné“ ve smyslu 
smlouvy; takového rozhodnutí je schopna jen opravdová láska. 

(Vybrané oddíly z 19. kapitoly z publikace Naše víra, Praha, 1974) 

 
 
 

 
Manželský slib patří mezi nejzávažnější životní závazky. Spousta 
snoubenců si ani neuvědomuje ve své podstatě smysl slov, která říkají. 
Text slibu, ke kterému se zavazují snoubenci v kostele, má velmi 
hluboký obsah. Proto má význam zamyslet se nad každým slovem, 
abychom za ním mohli skutečně stát. Slavnostní chvíli a intimitě vztahu 
může prospět, dokážeme-li ho říci zpaměti. 

 znamená: odevzdávám ti svoje touhy, naděje, svoji 

budoucnost, vydávám se ti na milost, a nemilost, nenechávám si 
otevřená žádná zadní vrátka. Znamená to, že už si nikdy nebudu moci 
dělat jen to, co chci já bez ohledu na tebe a myslet jen na sebe. 
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Ještě obtížnější je to druhé – : se vším, co k tobě patří. S tvou 

minulostí, s rodiči, příbuzenstvem, přáteli. Přijímám tě také s celou 
budoucností, o které jen málo vím, jak se budeš vyvíjet a měnit, 
s případnou nemocí atd. Podmínky si nelze klást (například: Přijímám 
tě, ale jen když nebudeš protivný, až zestárneš. Přijímám tě, ale jen 
zdravého, schopného, úspěšného, jinak ne atd.) Přijímám tě, znamená, 
přijímám starost a odpovědnost za tvůj růst ke spáse, přijímám svou 
zodpovědnost za tebe. 

 – to je uvědomělý a dobrovolný závazek po zralé úvaze, nelze 

vzít zpět, neboť tvůj partner na něm staví celý svůj další život. Manželský 
slib vyžaduje symetrii, to znamená, že musí být oboustranně 
neodvolatelný. Tvůj partner, má-li do vztahu investovat „všechno“, 
potřebuje k tomu mít pocit jistoty, že necouvneš. 

, to znamená, že budu pečovat o prohlubování a rozkvět, 

nedopustím, aby vyprchaly. 

 – to není zamilovanost. Láska, to je chtít dobro druhého. Znamená 

to ochotu přinášet oběti, je to rozhodnutí překonávat obtíže. Projevuje 
se především ve všedním životě. 

 – často se na ni dnes zapomíná. To slovo zní dnešním uším 

zastarale. Má-li mít člověk někoho rád, musí si ho vážit. Jestliže člověk 
nemá k někomu dostatek úcty, špatně se mu s ním žije. Ale je také 
potřeba chovat se tak, aby ke mně partner mohl mít úctu. Ale úctu je 
třeba partnerovi zachovat, i když je v krizi, i když nejedná dobře. S Boží 
i mojí pomocí se z toho může dostat. Mluvíme o vnitřní úctě, která 
spočívá v tom, že na druhém stále vidím něco, pro co ho obdivuji. 

 – je vlastně celkový životní postoj, není to věc citu, rozumu nebo 

dobrého vychování, je to věc vůle. Otázkou věrnosti je věrné dodržování 
toho, co si slíbili – viz předchozí část slibu. Věrnost je například v tom, 
že jeden nepřestává věřit v partnerovy dobré úmysly, v jeho schopnost 
a možnost se zlepšit. Ta důvěra dodává velkou sílu a motivaci ke změně. 
Skrytou nevěrou je řešení manželských problémů mimo manželství, 
nechávání si toho, co mě tíží, pro sebe. Je to důsledek toho, že není 



 
 11 

dodržován řád lásky: první a nejbližší člověk na zemi je můj manželský 
partner. 
 

 – to je také obsaženo ve věrnosti. Neznamená to 

jen neodejít z domu, ale také nenechat partnera v jeho trápení bez 
pomoci, nebýt k němu lhostejný. 

 – to je také součástí věrnosti. Nelze si 

vybírat jen něco. To se obvykle dělá ve volnějších vztazích, jako je 
poměr druh-družka, nebo když se páry jen sestěhují. V manželství to 
však nejde. Mají-li být manželé sjednoceni, prožívají všechno společně. 

 – smrtí jednoho z partnerů manželství končí, manželský slib 

pozbývá platnost (Mk 12, 25). Ale do té doby nic jiného svatební slib 
neruší. Trvalost vztahu na celý život je požadavek přiměřený významu 
a hodnotě manželského vztahu. Jestliže se někdo plně dává druhému 
člověku, nemůže to být jen do doby, než se omrzí. 

 – touto větou oba manželé zvou a přijímají 

do svého vztahu také Boha. Ani křesťané nejsou ušetřeni pokušení, 
slabostí, pádů a krizí, ale mohou se opírat o Boha. Bůh je v jejich 
manželství činný. 
 
(Zdroj: Příprava snoubenců na manželství, Ladislav Traxler a kol. Pardubice 1992) 

 
 
 
 

Spoj naše ruce, my prosíme tě Pane. 
Spoj nás láskou, co nikdy nepřestane. 
Láskou přející, co druhým sebe dává, 

co se nehádá, na křivdy zapomíná. 
Ano o lásku my prosíme teď Tebe, 
Bože o lásku prosíme celé nebe, 
Pane dej lásku všem prosícím. 
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Nejčastějším argumentem těch, kteří spolu žijí nesezdaní, bývá – 
nepotřebujeme papír na naši lásku. Přesto i v dnešní době mnozí 
zakoušejí, že manželství posouvá vztah dál. Pokusili jsme se 
shromáždit důvody ke svatbě, některé zazněly v rámci kurzu 
společné přípravy na manželství, jiné z úst snoubenců před 
svatbou. 
 

 Nejčastější odpověď na otázku: Proč chceme mít 

svatbu? Zní jednoduše: Protože chceme! A je to velmi dobře, že se páry 
zodpovědně rozhodují, udělat tento krok vědomě. Že to jen tak 
nevyplynulo ze situace, protože už si na sebe zvykli a bojí se zůstat sami 
anebo je k tomu někdo nebo něco nutí. Mají totiž ke svému rozhodnutí 
přirozené a logické důvody. Většina důvodů spolu navzájem souvisí, ale 
přesto je možné zdůraznit společné momenty. 
 

 V dnešní době se většina párů bere z lásky: Máme se rádi 

a chceme být spolu napořád. Vztah je dar a manželství je pro nás 
posunutím vztahu dál, je to logický krok. Vzít se znamená cítit, že je vám 
s tím člověkem dobře natolik, že mu jste ochotní vložit do rukou svůj 
život a přijmout ten jeho. Dávám partnerovi najevo, že mi na něm záleží. 
A taky už máme věk na ženění – na vdávání. Myslím, že stát se manželi 
znamená vzít za nás oba určitou zodpovědnost, ale taky důkaz, že mi 
ten člověk stojí nejen za lásku, ale i za starosti, které život přinese. 
  

 Manželství je společný projekt 

do budoucnosti. Je to projev důvěry, že si nechceme nechávat zadní 
vrátka, ale jít do toho na sto procent. Je to slib do budoucna, významné 
rozhodnutí budovat společné My. Přáli by si pokračovat v modelu 
manželství, který se jim zdá správný. Mnozí slaví svatbu v kostele, nejen 
proto, že je to hezká tradice. 
 

Věřím, že k sobě patříme a chci to ukázat 

světu. Oficiálně patřím do rodiny a oficiálně patříme k sobě. Je to moc 
hezký pocit, když můj muž bude opravdu můj muž i oficiálně, vážím si 
ho teď ještě víc… Chceme spojit dvě rodiny v jednu vlastní a dát dětem 
pocit, že jsou její součástí. 
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Založení rodiny je završením vážného vztahu, 

jeho potvrzením. Manželství symbolizuje převzetí odpovědnosti za život 
svůj a život osoby, kterou milujeme. A také osob, které budeme milovat 
– našich dětí. Přeji si pro děti stabilní rodinu a manželství je přece jen 
určitá jistota. Děti vyrůstající v rodině založené na manželském slibu 
bývají jistější a dokonce je prokázaná lepší emocionální inteligence, 
lepší výsledky ve škole, a celkově vyšší šance na úspěšný a šťastný 
život. Mít spolu dítě není menší závazek než právní a majetkové spojení 
manželstvím. 
  

Přejeme si mít stejné příjmení, které 

ponesou i naše děti. Manželská smlouva uspořádává právní 
a majetkové vztahy – je to ochrana lidí žijících v manželství. To, že 
rozvodový proces je složitější než obyčejný rozchod, je také 
argumentem pro manželství. Z manželství nejde jen tak vycouvat. 
Rozejít se je snadné, ale jít k soudu a rozvést se, je obvykle až ta 
poslední možnost. Manželé se víc snaží zachránit svůj vztah. Práva 
manžela či manželky se hodí také při jednání s úřady. Budeme mít nárok 
na informace v nemocnici, na dědictví… 
  

Ve dvou se to lépe táhne i po finanční stránce. 

V manželství existuje společné jmění manželů, a tak je většina věcí 
nabytých za trvání manželství společná. I když v dnešní době nejsou 
ženy na mužích tolik finančně závislé, přesto situace matek 
samoživitelek nebývá růžová. Pokud si někoho bereme a chceme mu 
být stoprocentní oporou, investujeme do jeho i svojí společné práce, 
vzdělání, investujeme společně do bydlení, do dětí apod. Nejedná se 
pouze o investice finanční, ale především o investici času a energie. 
Hodnoty, které společně vytváříme, nejdou penězi vyčíslit. 
  

Důvody zdravotního rázu 

snoubenci většinou neuvádějí, ale jsou prokazatelné. Výzkumy 
poukazují na skutečnost, že lidé žijící v manželství mají delší život a jsou 
obecně spokojenější. Zatímco lidé žijící o samotě trpí častěji chronickými 
chorobami. Zvládání komplikací ve dvou také přispívá k větší duševní 
pohodě, protože je o koho se opřít. Myslet na druhého místo, abychom 
mysleli jen sami na sebe, přináší hlubší duševní i duchovní růst. 

 
(www.manzelstvi.cz) 
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Kostel je místem, kde se věřící lidé setkávají, aby Boha chválili, aby mu 
děkovali a prosili ho o pomoc. Někdy je svatba v kostele důležitá pro 
jednoho z partnerů. Ten druhý ho přijímá s jeho vírou a bere na vědomí 
jeho závazek vychovávat děti ve víře. 
Pro páry, které žijí z víry, je to jediná představa o svatbě. Manželství je 
pro ně společnou cestou za Bohem, a tak je logické, že ji chtějí začít 
s ním. 
Snoubenci prohlašují, že pro ně je v kostele Bůh přítomný zvláštním 
způsobem. Chtějí ho pozvat do svého manželství. Manželský slib a celý 
svatební obřad pro ně má duchovní rozměr. Tak jako se Kristus stal 
člověkem pro druhé, manželé se stávají člověkem pro svého milého, 
svoji milou. Kristův kříž jim připomíná, že  růst v lásce taky bolí. 

Chtějí přijmout zvláštní milost – svátost 
manželství. Ta není spojena pouze s okamžikem 
svatby, manželé z ní mohou čerpat každý den. 
Uvádějí, že manželství uzavřené v kostele je pro ně 
posilou a oporou: „Nebudeme sami. V naší slabosti 
se můžeme opřít o Boží pomoc.“ 
Mnozí věnují péči výběru textů z Bible, které se čtou 
při svatebním obřadu. Je znát, když je to čtení, které 
daný pár oslovuje.  
Všichni se shodují na tom, že stojí o Boží požehnání 
pro svůj vztah. 

(www.manzelstvi.cz) 
 

Odevzdávám se Bohu a Bůh se odevzdává mně. Přijímám Boha 
v podobě konkrétního člověka. A když někoho přijímám, tak ho 
nesoudím, ale přijímám ho takového, jaký je, i v té možnosti, do jaké 
doroste. Slib je dovršením tohoto odevzdání. 
Vím, že člověk svátost manželství není schopen ve své síle žít. 
Pochopte, jak můžete slíbit věrnost člověku slabému, stárnoucímu, který 
se snadno octne „na hromadě“, jehož krása mizí jako sníh? Jak to můžu 
slíbit? To můžu slíbit jen ve víře a v důvěře v Boží pomoc. 
Musím jít s prosbou, abych nikdy nepřehlédl, že se v  mém blízkém 
skrývá Bůh. Chci žít pro Boha skrze Tebe a pro Tebe. 

http://www.manzelstvi.cz/svatba/nasel-jsi-svuj-kriz.html
http://www.manzelstvi.cz/svatba/cteni-pri-svatbe/
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N e d á  s e  ž í t  j e n  z e  s í l y  m a n ž e l s t v í .  
M a n ž e l é  b y t o s t n ě  p o t ř e b u j í  B o ž í  
m i l o s t ,  a  k d o  s e  d e n n ě  n e d o v o l á v á  
B o ž í  p o m o c i ,  š k r t n e  j e d n o h o  č l e n a  
m a n ž e l s t v í  z e  h r y .  
 

Manželství je také kříž. Kříž znamená lásku. Je 
smířením mezi nebem a zemí. Manželé vztyčují každý 
den kříž nad svým manželstvím. – „Jsi mi tak vzácná, 
že jsem ochoten pro Tebe obětovat všechno!“ Tak by to 
mělo být a pak je to kříž. A myslím na to chmurné a těžké, když si lezete 
na nervy. I to patří k lidskému údělu. 
Manželství je růst v trpělivosti. Je to každodenní očišťování. „Snášejte 
se navzájem a odpouštějte si,“ říká sv. Pavel a dodává „slunce ať 
nezapadá nad vaším hněvem.“ Kolikrát ten druhý nemá v povaze přijít. 
„Šel jsem včera, šel jsem předevčírem, dneska musí přijít ona…“ 
Z hlediska spravedlnosti samozřejmě, ale nastolím-li tuto praktiku, ničím 
svoje manželství. 
Nesmím být sobec. Sebeláska rozbíjí manželství. Jeden druhého začne 
obviňovat z nedostatku lásky. To, co je mělo spojovat, je začne 
rozdělovat. Jedině odpuštění, pomáhá. 
Kdybychom věděli, jaká obrovská energie se uvolňuje každým 
odpuštěním! Zvíře neodpustí, jen člověk, má-li v sobě Boha, odpouští. 
Odpuštění je rozhodnutí denně umírat v sobě. Nebudu obviňovat 
druhého, každý má svoje chyby. Ne, že ty chyby budu vyčítat, že budu 
zuřit, že se budu dovolávat spravedlnosti… 
Někdy jsme z těch těžkých vzájemných vztahů unaveni, máme pocit, že 
to musíme říct, a pak, když to řekneme, zjistíme, že to stejně nepomohlo. 
Odpuštění! To je božský způsob jednání. 
Pán Ježíš jednou řekl, že kde jsou dva v jeho jménu, tam je uprostřed 
nich. To setkání s ním můžeme prožít v modlitbě, ve ztišení. 
 

Musíme prosit o jeho Ducha, abychom žili jeho způsobem, pro 
druhé. Žili lásku. Tam, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh 
a člověk se stává chrámem. Stane-li se, že něco ten ideál lásky 
zakryje, nic není ztraceno. Všechno se dá oživit, všechno se dá 
obnovit, všechno se zachrání, pokud člověk věří… 

(P. Jakub Berka, OPraem., napsáno pro časopis Rodinný život 2004/5) 
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Lidé mluví různými jazyky lásky. A abychom docílili toho, že si budeme 
s partnerem rozumět, musíme se tento jeho jazyk lásky naučit. O tom 
píše Gary Chapman v knize Pět Jazyků lásky. 
Až poznáte primární jazyk vašeho partnera a naučíte se jím mluvit, 
najdete klíč k dlouho trvajícímu, láskyplnému manželství. Každý člověk 
má tzv. „citovou nádrž“. A záleží na nás, zda je ta nádrž plná, 
poloprázdná nebo úplně prázdná. My potřebujeme, aby ta citová nádrž 
byla plná – pak budeme mít vedle sebe šťastného milujícího partnera.  
 
Jazyky lásky: 

- slova, která velice povzbuzují partnera, např. „díky, že jsi na dnešní 
večeři zajistil hlídání dětí, oceňuji to.“ „Ten oběd se Ti opravdu povedl.“ 
Nesmí to ale vyznít jako ironie, nýbrž jako slova plná lásky. Musíme 
partnera ujišťovat o naší lásce k němu, o jeho šikovnostech, 
dovednostech. 
 

- plná, maximálně soustředěná pozornost, zaměřená na partnera. 
Dáváme partnerovi část svého volného času, který se nám 
několikanásobně vrátí. (Nedívat se přitom na TV nebo dělat jinou 
činnost!!!). 
 

- dárek znamená, že si na mě druhý vzpomněl, nezáleží na ceně, ale na 
tom, že druhému uděláme radost. Někteří za nimi vůbec nehledají 
peníze, ale lásku. (Květina, přání, různé věci, drobnosti,…). Může to být 
i vaše přítomnost v kritických situacích. 
 

- je to dělání věcí, o kterých víme, že potěší partnera (uvařit, vynést 
smetí, shrabat listí,…) Zkrátka veškerá práce, kterou děláme. Pokud je 
děláme s kladným postojem, jsou výrazem lásky. 
 

- patří sem: držení za ruku, masáž, pohlazení, polibky, objetí, sex. styk. 
Kdo má fyzický kontakt jako primární jazyk lásky, bez těchto projevů si 
připadají nemilovaní. Takže je důležité se druhého dotýkat, obejmout, 
poplácat po zádech,…. 
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Když si partneři ve svých vnitřních potřebách vychází vstříc, pak dokáží 
mnohem lépe čelit nejrůznějším problémům. Každý přichází 
do manželství s rozdílným očekáváním, rozdílným přístupem k řešení 
mnoha problémů a s rozdílným názorem na to, co je v životě důležité. 
Nemusíme mít na vše stejný názor, ale je důležité se domluvit. Páry, 
jejichž citové nádrže jsou prázdné, mají tendenci se hádat a uzavírat se 
do sebe. Když je ale citová nádrž lásky plná, jsme schopni vytvářet 
přátelské ovzduší, ve kterém se snáze řeší problémy a přijímají se 
rozdíly.  

 

 
 

Lidské stvoření – ve své 

nerozlučné jednotě ducha 

i  těla a ve své mužsko-

ženské polaritě – je velmi 

dobré a předurčené 

k prokazování a přijímání 

lásky. 

Lidské tělo není nástroj 

rozkoše, nýbrž místo 

našeho povolání k lásce, 

a v autentické lásce není 

místo pro smilstvo a jeho 

povrchnost. 

Muži a ženy zasluhují více! 

Když se z rodiny vytratí schopnost 

snít, děti nerostou, láska neroste, 

život ochabuje a pohasíná. Proto 

vám doporučuji, abyste se v noci při 

zpytování svědomí také ptali: Snil 

jsem dnes o budoucnosti svých 

dětí? Snil jsem dnes o lásce svého 

manžela, či manželky? Snil jsem 

o svých rodičích, prarodičích, kteří 

nesli dějiny kupředu až k mému 

narození? Je velmi důležité snít. 

A zejména snít v rodině. 

Neztrácejte tuto schopnost snít! 

 

Pro udělení svátosti manželství musí ve snoubencích uzrát jistota, 

že v jejich vztahu je Boží ruka, která je předchází, doprovází 

a umožňuje jim říci: „S Kristovou milostí slibuji, že ti budu vždycky 

věrný“. Nemohou slíbit, že si budou věrní v „radosti i bolesti, zdraví 

i nemoci“ a mít se rádi a ctít se po celý život pouze na základě 

dobré vůle či naděje, že „to bude fungovat“. Potřebují stanout na 

pevné půdě věrné Boží Lásky. 

K tomu je zapotřebí důkladné přípravy před přijetím svátosti 

manželství a řekl bych jakýsi katechumenát, protože ve hře je celý 

život. A s láskou si nelze zahrávat. 
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Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, 
pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin.  
Cílem studia je prohloubení vědomí důležitosti rodiny, na což se 
zaměřovala poslední biskupská synoda a papež František, který podnítil 
reformu církevní služby rodině. Tato reforma nejenže žádá procesní 
změny v rámci církevního soudnictví, ale také pastorační podporu 
věřícím, kteří se octli v těžkých životních situacích, což se má realizovat 
doprovázením lidí a pastorační péčí o ně v rámci církevního 
společenství. Správné porozumění reformě a její aplikaci vyžaduje 
objasnění právních a teologických principů, jakož i nového pastoračního 
přístupu. 
Záměrem pořádání tohoto studia je poskytnutí pomoci při utváření 
kultury rodiny v dnešní společnosti, posílení manželské a rodinné 
spirituality a pomoc při objevování povolání ke svatosti manželů. 
Spolupracující papežský institut, který založil sv. Jan Pavel II. 
13. 5. 1981 po skončení tehdejší synody o rodině, má cíl dát rodinné 
pastoraci filosofickou a teologickou podporu, která bude schopná 
reagovat proti ateistické a materialistické vizi společnosti a nabídnout 
studentům kvalitní specifickou přípravu. Účastníci studia jsou podle 
smlouvy s Papežským institutem Jana Pavla II. jeho právoplatnými 
studenty. Garantem studia v Brně je diecézní biskup J. E. Mons. Vojtěch 
Cikrle a studijní plán je spoluvytvářen partnerským institutem v Římě. 

Od školního roku 2016 je možnost navštěvovat toto studium na poutním 
místě P. Marie na Vranově u Brna. Je to jednoletý program s možným 
pokračováním a střídají se cykly A, B, C. Setkání probíhá jednou za měsíc 
na dva dny. V dopolední části jsou přednášky, odpoledne sdílení 
zkušeností. Studium se snaží přispět k celistvému pohledu na manželství a 
rodinu, a to skrze předměty z různých oblastí lidského života (křesťanská 
antropologie, teologie manželství, rodinná spiritualita, psychologie, morální 
teologie, rodinná pastorace a další). 
Kdo by měl zájem o studium, může se podívat na stránky 
www.akademiekanonickehoprava.cz nebo se může informovat 

u manželů Vladimíra a Jitky Muchových. 
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Velmi živé a přátelské 

setkání v dublinské prokatedrále Panny Marie začalo svědectvím 
staršího manželského páru Vincenta a Teresy, kteří nedávno oslavili 
zlatou svatbu a nyní přišli mladým manželům jednoduše říct: „Rodinný 
život je náročný, ale stojí za to.“ Dále vzkázali mladým, že je důležité, 
aby součástí manželství byla modlitba, která je nesla v těch nejtěžších 
okamžicích, a dodali: „S pomocí naší víry v Ježíše Krista získala naše 
láska nejplodnější rozměr našeho života.“ 
Po tomto úvodu následovaly otázky dvou mladých párů: 
První otázku položili Denis a Sinead, kteří uzavřou za měsíc svátost 
manželství a často se potýkají s názorem svých vrstevníků, kteří 
zpochybňují myšlenku trvalého závazku, protože cítí, že láska je osobní 
a nepotřebuje žádný institucionální rámec. „Jak s nimi můžeme mluvit 

Foto: Tiskové středisko 
Svatého stolce 

 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/28121_28121/cq5dam-web-800-800-5_cropped.jpeg
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o trvalém závazku manželství a zvláštním daru svátosti 
manželství?,“ zněla jejich otázka. 
S druhou otázkou se na papeže obrátili novomanželé Stephen a Jordan, 
kteří jsou svoji teprve měsíc. Jejich otázka se týkala přípravy na výchovu 
dětí, jakým způsobem předávat v tomto světě, kde mnozí mladí svoji 
víru opouštějí, víru svým dětem. 

Papež František se 

s potěšením přivítal se zhruba čtyři sta manželskými a snoubeneckými 
páry a řekl jim: „Když se na vás mladé dívám, tak si říkám: ale to není 
pravda, co říkají, že mladí nechtějí uzavírat sňatek? Děkuji. Vzít se 
a sdílet společný život je moc pěkné,“ a přidal jedno španělské přísloví, 
které říká: „Bolest ve dvou je poloviční bolestí. Radost ve dvou je radostí 
dvojnásobnou.“ Toto je cesta manželství. 
V prokatedrále Panny Marie bylo přítomno také mnoho malých dětí, na 
jejichž adresu papež uvedl: „Je pěkné slyšet tu hudbu, která přichází 
zezadu: dětský pláč… To je naděje, je to nejhezčí hudba; ale také 
nejhezčí kázání, slyšet plačící dítě, protože je to křik naděje, že život 
pokračuje, život jde dále, že láska je plodná.“ 

Při příchodu do prokatedrály se 

pozdravil papež František také s jednou starší paní a dodal k tomu: „Je 
potřeba dívat se na staré, protože staří jsou plni moudrosti. Naslouchejte 
starým: Jaký byl tvůj život?…“ a dále dodal: „Staří – omlouvám se za to 
slovo: staří, the old – mají moudrost. A také tchýně mají 
moudrost,“ a v prokatedrále se ozval smích. 
 

Dále papež ocenil svědectví 

padesátiletého manželství Vincenta a Teresy: „Máme se co učit z vaší 
zkušenosti manželského života podporovaného každý den milostí 
svátosti,“ a se zvědavostí jim položil otázku: „Hádali jste se hodně? Toto 
je součástí manželství! Manželství bez hádek je tak trochu nudné… Ale 
je tu tajemství: můžou lítat i talíře, ale tajemstvím je usmířit se, než 
skončí den. Ke smíření není potřeba mnoha slov, stačí pohlazení 
a usmíření je tady.“ Je to důležité, protože jinak začíná druhý den 
„studená válka“, a ta je velmi nebezpečná, takže „se klidně hádejte, jak 
chcete, ale večer se usmiřte. Souhlasíte?“ promlouval papež mladým 
párům do duše. 
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Poté se vrátil k nelehkému dotazu 

snoubenců Denise a Sinead a řekl: „Samozřejmě si musíme přiznat, 
že dnes nejsme zvyklí na něco, co trvá celý život. Žijeme v ´kultuře 
provizoria´,“ a dále pokračoval: „Neexistuje opravdu něco vzácného, 
co by vytrvalo?… Ani láska?“. Je nebezpečí, že ono „na celý život“, které 
si snoubenci navzájem slibují, se změní na „dokud bude trvat naše 
láska“. „Pokud se láska nebude živit láskou, nevydrží dlouho. Ono ´na 
celý život´ nás zavazuje lásku rozvíjet, neboť v lásce není 
provizorium,“ pokračoval dále papež slovy: „Láska je taková: všechno 
a na celý život.“ Je proto důležité neuvíznout v kultuře pomíjivosti. 
„Mezi všemi formami lidské plodnosti je manželství jedinečné. Je láskou, 
která dává počátek novému životu… Svátostné manželství se 
speciálním způsobem účastní na tajemství věčné lásky Boha,“ 
pokračoval papež v promluvě s vysvětlením, že Boží milost uschopňuje 
ženu a muže, aby si mohli svobodně vzájemně slíbit výlučnou a trvalou 
lásku. A tak se svátost manželství stává svátostným znamením nové 
a věčné smlouvy mezi Pánem a jeho nevěstou – Církví a Ježíš je stále 
mezi nimi. 
„Ježíšova láska je pro manžele skálou, útočištěm v obdobích zkoušky, 
ale především zdrojem trvalého růstu v ryzí lásce… Riskujte! 
Neboť manželství je také riskem, ale riskem, který za to stojí. Na celý 
život, protože láska je taková,“ povzbuzoval dále Svatý otec mladé páry. 
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Papež zdůraznil, že nesmíme zapomínat, že láska 

je Božím snem pro nás a pro celou lidskou rodinu a dodal: „Nemějte 
strach z toho snu! Sněte ve velkém!“ Bible nás ujišťuje o Boží věrnosti, 
i když naše láska zeslábne, říká svému lidu: „Nikdy tě neopustím a nikdy 
se tě nezřeknu.“ (Žid 13,5) 
„A vy, jako manžel a manželka, vzájemně se pomazávejte slovy tohoto 
příslibu, každý den po zbytek života. A nikdy nepřestaňte snít! Stále si 
opakujte v srdci: ´Nikdy tě neopustím´,“ pokračoval papež. 
 

K otázce Stephena a Jordan papež uvedl, 

že prvním a nejdůležitějším místem, kde se předává víra je domov, a to 
díky příkladu rodičů, kteří milují Pána a důvěřují Jeho slovu. Domov 
můžeme nazývat „domácí církví“, protože se zde děti naučí významu 
věrnosti, poctivosti a oběti. „Víra se předává kolem domácího stolu, při 
běžné konverzaci, jazykem, kterým mluví pouze vytrvalá 
láska,“ zdůraznil papež s vysvětlením, že víra se předává v dialektu. 
A poté se papež podělil o jednu svoji zkušenost z dětství: „Jednou, bylo 
mi pět let, když jsem přišel domů, spatřil jsem, jak se v jídelně tatínek, 
který se právě vrátil z práce, políbil s maminkou. Nikdy na to 
nezapomenu! Bylo to něco krásného. Byl unavený z práce, ale měl sílu 
projevit lásku svojí manželce.“ A dále dodal: „Ať vás vaše děti vidí, jak 
se hladíte, dáváte si polibky, jak se objímáte; je to krásné, protože tak 
se učí dialektu lásky a víře, kterou tento dialekt lásky obsahuje.“ 
„Je tedy důležité společně se v rodině modlit, mluvit o dobrých a svatých 
věcech a nechat vstoupit Marii, naši Matku, do našeho rodinného 
života,“ pokračoval papež František s povzbuzením, aby se v rodinách 
slavily křesťanské svátky a děti byly vychovávané k solidaritě s těmi, 
kteří trpí a jsou na okraji společnosti. 
Poté přidal papež František jednu historku o paní, která měla tři děti 
a vychovávala je ve víře a vlastním příkladem je učila pomáhat chudým. 
Jednoho dne, právě když s dětmi obědvala, zaklepal na dveře nějaký 
chudák, který prosil o něco k jídlu. Jedli právě řízky, byly výborné, 
a maminka se dětí zeptala: „Co uděláme?“ a všechny tři děti jí 
odpověděly: „Mami, dej mu něco.“ Sice tam byly řízky navíc, ale 
maminka vzala nůž a každému z dětí půlku řízku odkrojila. Děti se 
bránily: „Ne, mami, dej mu jiný řízek, ne z mého!“, ale ona jim 
odpověděla: „Ale ne, chudým dáváme z vlastního, ne z toho, 
co zbyde!“ „A tak tato žena víry naučila své děti dávat chudým 
ze svého,“ shrnul příběh papež František a dodal: „Vaše děti se naučí 
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od vás žít jako křesťané; vy budete jejich prvními učiteli víry, kteří jim 
ji předají.“ 
 

Někdy od nás Pán žádá věci, které nejsou 

v současném světě zrovna populární; slabým, zranitelným a všem těm, 
které považuje společnost za neproduktivní, se věnuje malá 
pozornost. „Svět chce, abychom byli silní a nezávislí a moc se nestarali 
o ty smutné, odmítané, nemocné nebo ještě nenarozené 
či umírající,“ nastínil další problematiku dnešní doby papež František 
a dodal: „Náš svět potřebuje revoluci lásky!… Ať tato revoluce začne 
u vás, ve vašich rodinách!“ 
„Ztrácíme naši schopnost milovat. Pomalu ale jistě zapomínáme jazyk 
lásky – pohlazení, sílu něhy. Zdá se, že slovo něha bylo vyjmuto 
ze slovníku. Není možná revoluce lásky bez revoluce něhy!,“ pokračoval 
dále papež s povzbuzením, aby se rodiče nebáli být dětem příkladem 
a mohla tak být obnovena jak církev, tak i celá irská společnost. 
 

Další téma, které papež během tohoto 

setkání zmínil, je, aby se v rodinách nezapomínalo na své kořeny. „Děti 
nebudou vyrůstat v lásce, pokud se nenaučí komunikovat s prarodiči. 
Tudíž nechte, aby vaše láska zapustila hluboké kořeny! 
A nezapomínejte, že ´vše, co na stromě kvete, žije z toho, co je 
schované pod zemí´, jak říká jedna argentinská báseň,“ ukončil papež 
František svoji promluvu k manželům a snoubencům. 

 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce; autor článku Radka Blajdová) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Společenství s Bohem se 

odráží ve společenství 

muže a ženy. 

 

Muž a žena jsou 

vrcholem stvoření. 

Potřebují spolu víc 

mluvit, víc si naslouchat, 

víc se znát a mít se rádi. 

 

Naše citová dimenze je 

povolána k lásce, 

projevující se věrností, 

vlídností a slitováním. 

 

Nikdy neztrácejte iluze, 

které jste měli jako 

snoubenci! 
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Manželé dobře vědí, že o manželství se musí pečovat. Jednoduše se to 

řekne, činy jsou často o dost složitější. Různé organizace nám vychází 

vstříc a pořádají řadu akcí a aktivit pro utužování 

manželských vztahů (krátce o nich pojednává 

následující text). Bylo by velmi přínosné, kdyby se 

této „péči o manžele“ také někdo cíleně věnoval 

v rámci našeho děkanátu.  

 

Jedná se o sedm až osm setkání s večeří při 

svíčkách – jako na rande. Po večeři následuje praktická promluva 

na jedno z témat kurzu a na závěr diskuze ve dvou nad daným tématem. 

Nikdo se tohoto kurzu nemusí bát – setkání probíhá v úplném soukromí 

u malých stolků jen pro dva a v páru sami prodiskutují téma večera nad 

dotazníkem z příruček. Skupinová diskuse není součástí kurzu. Kurz se 

zabývá těmito tématy: Budování pevných základů, umění komunikace, 

řešení konfliktů, síla odpuštění, rodiče a rodiče partnera, dobrý sex, 

láska v akci. Manželské večery jsou určeny každému, kdo chce své 

manželství zlepšit, i když nemá žádný problém, také je určen těm, kteří 

ve vztahu tápou a chtějí vztah s partnerem vylepšit. Víra v tomhle 

případě není důležitá, kurz vychází z principů křesťanské lásky a je 

určen každému páru. Manželům se doporučuje po absolvování tohoto 

kurzu se na něj po dvou letech vypravit znova – mnoho párů je 

překvapených, kolik se toho dá za tu dobu zapomenout a je dobré si 

některá témata „oprášit“.  

Manželské večery jsou kurz, který by v rámci pastorace mladých 

manželství mohl být nabízen v každé větší farnosti nebo alespoň v rámci 

děkanátů, jak se to děje např. ve většině děkanátních centrech pro 

rodinu Olomoucké arcidiecéze. Proto bychom rádi tenhle kurz uvedli 

i v našem děkanátu do praxe.  

Problém je v tom, že hledáme pár, který by se tomuhle chtěl věnovat. 

Věnovat svůj čas druhým, kteří to potřebují. Pokud byste byli alespoň 

Hledá se: 

Manželé, kteří 

by se věnovali 

doprovázení 

manželů 

v boskovickém 

děkanátu. 
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trochu ochotní dělat tuhle službu nebo víte o někom takovém, neváhejte. 

Můžete kontaktovat Jitku Muchovou a ta vám ráda sdělí potřebné 

instrukce. Každý z nás jsme dostali nějaké hřivny a máme je rozvíjet dál. 

Pro někoho je to zpěv, hraní na hudební nástroj, pomoc u oltáře,… a pro 

někoho to může být služba manželům. Je spousta manželství, která řeší 

problémy s čímkoli. Zkusme jim pomoci třeba touhle cestou.  

 

Po absolvování Manželských večerů můžete navázat na navazující 

setkání Manželství na dobré cestě. Každý z večerů vypadá podobně 

jako Manželské večery - večeře, přednáška a diskuse v páru. V první 

části čeká účastníky jakási "inventura" s připomenutím témat 

Manželských večerů a možností diskuse o tom, ve které oblasti by 

manželé rádi svůj vztah dále budovali. Druhá část je vždy věnovaná 

některému dalšímu, "pokročilému" tématu: Manželství je proces, 

závazek, intimita, kompatibilita, síla komunikace. 

 

 

Nepostradatelnou součástí křesťanského manželského života by měl 

být duchovní život. Církev nabízí manželům spoustu možností, jak se 

navzájem povzbuzovat ve víře. Ať už jsou to různé přednášky, které si 

mohou manželé poslechnout, literatura, ale také jednodenní 

či vícedenní duchovní obnovy. Pro nás termínově nejbližší bude 

na Vranově u Brna ve dnech 15. – 16. března 2019 pod vedením 

o. Davida Ambrože (více v rubrice Církev bez hranic). 

 

Ve vánoční době, na svátek Svaté Rodiny, je ve většině farností 

možnost obnovit manželské sliby. Manželé by si měli uvědomit 

obrovskou hodnotu této svátosti a často by si měli manželský slib 

vzájemně říkat. Není to slib jen na ten jeden den, ale jsou to velice 

důležitá a hluboká slova, která snad ani ve svatební den nemůžeme plně 

pochopit. Až po několika letech poznáváme, co jsme vlastně druhému 

slíbili. 
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Z vlastní zkušenosti je mohu doporučit. A po praktické stránce, jak 

vypadá naše manželské „spolčo“? Je nás šest párů, z toho tři z naší 

farnosti, další z blízkého okolí. Asi jednou za měsíc se scházíme 

ke společné modlitbě, čteme a rozvažujeme úryvek z Písma (čtení 

a evangelium na následující neděli). Někdy mluvíme o předem daném 

tématu, které někdo připraví, jindy hovoříme o tom, čím žijeme. Také je 

dobré, že jednou za čas vyrazíme s celými rodinami na výlet, křížovou 

cestu, do ZOO, pouť, a také se nám podařilo jet na společnou letní 

dovolenou. Pro děti je to velká výhoda, protože mají k sobě spoustu 

vrstevníků, a také v dospělých vidí jinou autoritu, než u vlastních rodičů. 

Scházíme se střídavě u některých manželů doma, připravíme 

občerstvení, vytvoříme příjemné prostředí, abychom mohli prožívat 

klidné a vroucí chvilky se svými přáteli. Důležitý rozměr tohoto spolča 

vidím v tom, že máme seznam lidí, kteří prožívají něco těžkého (nemoci, 

starosti), a za ně se modlíme – přímo na setkání, dále pak v živém 

růženci a kdykoliv jak je potřeba. Když se sdružuje více rozličných lidí, 

dochází logicky také ke třecím plochám, a tak máme mimo jiné 

příležitost se učit lásce, pokoře, toleranci, vděčnosti atd. 

Patřit do jakéhokoliv společenství je pro křesťana zásadní, je to prostor, 

ve kterém může člověk růst. 

 

 

Jsou iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, 

zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Zároveň vytvářejí 

společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílí, vyměňují si 

zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se 

o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných 

vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních 

podmínek dosažení lidského štěstí. Každý rok se manželé mohou 

tohoto setkání zúčastnit. Kurzy se stejným obsahem se konají v různých 

termínech a na více místech České republiky. Více se dočtete, když si 

zadáte na internetu „manželská setkání“ – je tam více možností… 
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Zeptali jsme se vás: 
 

 

 

společně trávený čas, 
společná činnost, zájmy, 
společné zážitky 

 

dobře odvedená společná 
práce, společný pohled na naše 
spící děti, chvilka klidu po 
obědu, kdy si sednu manželovi 
na klín a jen tak odpočíváme 
(asi 1minutu, než děti začnou 

něco požadovat ), společné 
vzpomínání nad fotkami 

 

komunikace - kdy to není 
jen povrchní (provozní 
komunikace), ale kdy 
zajedeme na hlubinu, 
společné čtení knížky. 

 milování s 
manželkou 

 
čas strávený jenom 

spolu, společné 

rozhovory, sdílení, to, že 

jsme k sobě otevření a 

upřímní, společné 

plánování a realizování 

těch plánů... 

společná práce 

 a potom 
společná káva. 

 

Co nám pomáhá udržet / 

rozvíjet láskyplný vztah po 32 

letech společného života? 

Určitě společná modlitba a 

sdílení všech radostí i starostí 

udělat si čas jen pro 
sebe - společný výlet, 
společný víkend, nebo 
jen večer, kino, večeře 

 
Netradičně spolu strávit část dne (například: pustit si vážnou 
hudbu, zatancovat si, uvařit z neobvyklých surovin). 
Pěstovat vděčnost za vše co máme.  
Všímat si dobrých věcí, co pro mě a pro rodinu manžel dělá.  
Říkat si nahlas vzájemně čím pro sebe jsme. 
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Výchova 

dětí, 

společný 

zájem 

Potřebuji čas od času klid, 
nejlépe v kostele při adoraci, 
tam se mi jasněji ukazuje, jaká 
jsem, co jsem v uplynulé době 
udělala jinak, než bylo Božím 
záměrem, srovnám si 
myšlenky, odpustím křivdy, 
vyprosím si sílu a potom jdu a 
smířím se s manželem. A pak je 
nám v manželství dobře a 
jdeme zase společně dál.  

 

důležité je objetí - jen 
tak krátce během dne, 
abychom ve shonu dne 
věděli, že se navzájem 
máme. 

 
momentálně schované 
všechny nože a veškeré 
vrhací nástroje 

 

Modlitba a dávání 
se tomu druhému - 
odevzdávání se 
(umenšování svého 
sobeckého já). 

 

Věřit, že 
naděje umírá 
poslední 

je potřeba na vztahu 
stále pracovat, stále 
rozvíjet a přijímat 
nové výzvy 

 

nemám žádný "zaručený recept" 
na manželství, ale myslím, že je 
opravdu důležité hledat stejně 
duchovně smýšlejícího partnera - 
i když chápu, že ne vždy je to 
záruka spokojeného manželství. 
Pro mě s manželem je důležitý 
společný duchovní růst - opravdu 
buďto i s dětma nebo je dát hlídat 
a prožívat duchovno spolu, 
nejlépe je i zároveň chodit ke 
svátosti smíření, což se ne vždy 
daří, ale alespoň člověk může 
porovnávat. Mnohokrát jsem 
pocítila, že nám v manželství Bůh 
"kryje záda" a přes nejrůznější 
překážky nás dokázal zase dát 
dohromady, což v lidských silách 
rozhodně není. 

 

U nás je důležité 
vědomí partnerství, 
a  aby se ten vztah 
neměnil v závislost. 
Abychom 
zodpovědnost za 
spokojenost, štěstí, 
naplnění nepřenášeli 
jeden na druhého. 

Myslet na to, že na 
našem vztahu roste 
rodina, naše děti, a 
proto tomu vztahu 
dávat čas a pozornost. 
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Pokud vznikne nějaká třecí 
plocha, v něčem se nemůžeme 
shodnout, tak je pro nás efektivní 
řešit to v klidu a dát tomu čas. 
Často potom dojdeme k tomu, že 
vlastně si to myslíme podobně, 
jen to každý pojmenuje jinak. 

důležitá je vzájemná 

tolerance, úcta, 

porozumění - což asi 

každý ví, ale i tak je 

potřeba si to pořád 

připomínat 

věnovat čas jeden 
druhému, naslouchat, 
řešit společně 
problémy, trávit spolu 
volné chvilky a hlavně 
komunikovat, a to jak 
na výletech, 
procházkách, na kole, 
lyžích, ale i třeba při 
práci na zahradě, 
okolo domu, doma 

občas přinést manželce kytku 

zajít si jen sami dva na koncert, 
do divadla, na ples, zábavu a 
odreagovat se od každodenního 
stresu a starostí 

důležitá je vzájemná 

tolerance, úcta, 

porozumění - což asi 

každý ví, ale i tak je 

potřeba si to pořád 

připomínat 

pouhé sednutí 
ke stolu u kafe 
či čaje s 
partnerem je 
přece taky fajn 
a dodá spoustu 
energie :) 

 

vážit si maličkostí 

a nebrat běžné 

problémy příliš 

vážně 

každý den se políbit, i když to tak 
v tu chvíli necítím 

občas se zamyslím, 
čím manžela potěším 
nebo překvapím, a pak 
to ještě zrealizovat! 

odpouštět a zapomínat… 
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Pane Ježíši Kriste, nauč mne milovat svoji manželku, jako 
ty miluješ svou církev, za kterou ses obětoval, abys ji miloval jako 
sebe samého. Kdo miluje svou manželku, miluje vlastně sebe. 
Vždyť přece nikdo nemá v nenávisti své tělo, naopak je živí a pečuje 
o ně, jako ty pečuješ o svou církev, protože jsme údy tvého těla. 
Proto, jak stojí v Písmu: „Opustí člověk otce i matku a přilne ke své 
manželce a ti dva budou potom tělem jedním“. Toto tajemství je 
veliké vzhledem k tobě i církvi. Prosíme tě, Pane, nauč nás tedy 
pravé lásce i vzájemné úctě.  

 

Pane, pomoz mi být dobrou manželkou. Naprosto si uvědomuji, že 
jí nedokážu být bez tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost 
a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše 
snášet. Vezmi mé staré emocionální návyky, automatické reakce, 
hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany a učiň mě trpělivou, 
laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi 
tvrdost mého srdce a rozboř mé zdi beranidlem svého zjevení. Dej 
mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost. Nejsem 
schopna učinit se lepší, než jsem. Jen ty mě můžeš proměnit. Ukaž 
mi, kde je v mém srdci hřích, zvláště co se týče mého muže. 
Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, 
rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. 
Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, 
a odpustit mu tak, jak to děláš ty – úplně a dokonale, bez ohlížení 
se zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a 
uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás 
z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu. Učiň mě pomocnicí 
mého muže, jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. 
Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude 
rád vracet. Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. 
Vybuduj ze mě tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s 
hrdostí říct, že je jeho manželkou. Pokládám všechna svá 
očekávání u tvého kříže. Uvolňuji svého muže z břemene naplnění 
mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u tebe. 
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Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. 
Vím, že v některých věcech se možná nikdy nezmění, ale zároveň 
ho uvolňuji k tomu, aby se změnil takovým způsobem, o kterém 
jsem nikdy nevěřila, že je možný. Ponechávám všechny změny, 
které musí nastat, ve tvých rukou a plně přijímám, že ani jeden z 
nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom ty, Pane, jsi dokonalý, a 
proto spoléhám na tebe, že nás budeš zdokonalovat. Nauč mě, jak 
se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým 
jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou. Ukaž mi, co 
bezpodmínečná láska opravdu znamená a jak ji vyjadřovat tak, aby 
bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na 
všem shodli. Kéž nám Bůh vytrvalosti a povzbuzení dá, abychom 
stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Udělej z nás tým, abychom 
neusilovali o oddělené, soutěžící nebo nezávislé životy, ale 
abychom pracovali spolu, přehlíželi své chyby a slabosti pro vyšší 
cíle našeho manželství. Pomoz nám usilovat o to, co slouží k pokoji 
a k vzájemnému duchovnímu prospěchu. Kéž můžeme dosáhnout 
„plné jednoty smýšlení i úsudku“. Modlím se, aby náš závazek tobě 
a sobě navzájem sílil a stával se zanícenějším každým dnem. 
Umožni mému muži, aby byl hlavou naší domácnosti, jak jsi ho 
stvořil, a ukaž mi, jak ho podporovat a mít k němu úctu, když se 
chopí této vedoucí pozice. Pomoz mi porozumět jeho snům a vidět 
věci z jeho úhlu pohledu. Zjev mi prosím, co si přeje a potřebuje. 
Ukaž mi potenciální problémy ještě před tím, než nastanou. 
Vdechni svůj život do našeho manželství. Učiň mě novým 
člověkem, Pane. Dej mi novou perspektivu, pozitivní mentalitu 
a obnovený vztah s mužem, kterého jsi mi dal. Pomoz mi vidět ho 
novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem 
a novým přijetím. Dej mému muži novou ženu a dej, ať jsem jí já.  

 
(upraveno podle knihy Síla manželčiny modlitby, nakladatelství Paulínky) 

 
TIP PRO POSTNÍ DOBU: 

Modleme se za manželství, kterým hrozí rozpad nebo která řeší 
závažné problémy; mysleme více na ty páry, o kterých víme, že 

tyto potíže prožívají. – modlitbu za tento úmysl najdete jako 
přílohu Jarního Farníčku. 

 

MŮJ JEŽÍŠI, 

PROSÍM UPEVŇUJ VŠECHNA MANŽELSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI. 
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Upozorňuje na to, že vlastní svatba bývá označovaná jako , 

protože se jedná o barvu symbolizující naději, se kterou muž a žena 

do manželství vstupují. Některá kulatá výročí pak nesou zajímavá 

označení: 

1. rok:   – bavlna není příliš pevná, ale je praktická a hřeje. 

Manželům ještě nevyprchalo teplo první lásky a využívají praktické 

darované předměty. 
 

5. rok:  – manželství už mívá stálost, pro jakou je za symbol 

voleno dřevo. 
 

6,5 roku:  – je narážkou na to, že manželství čas od času 

potřebuje „vyčistit“. Rovněž symbolické dárky jsou takové, že potřebují 

občas podobnou údržbu. 
 

7. rok:  – manželství se už zdá být tak stabilní, že začíná 

nabírat jakousi patinu. Podobně ji mívají mince. 
 

8. rok:  – říká se, že manželství už našlo svou vlastní 

cestu. Za vhodný dárek se doporučuje plechová forma na pečení. 
 

10. rok:  – na toto kulaté výročí by manžel mohl pamatovat 

kyticí deseti růží. 
 

12,5 roku:  – petržel symbolizuje, že manželství má být 

stále zelené a chutné. 
 

„Oslavy výročí svatby jsou zároveň příležitostí pro symbolizující 

dárky,“ píše Jan Chlumský ve své knížce Bůh je láska, zaměřené na 

přípravu a obnovu manželství.
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15. rok:  – vztah manželů má být čistý 

a průhledný jako křišťál. To připomíná i vhodný dárek. 
 

20. rok:  – manželství se po těch letech často hodnotí 

jako pevné, třpytivé a současně citlivé. Při této příležitosti bývá vítána 

obnova kuchyňské linky. 
 

25. rok:  – čtvrt století potvrdilo trvalou hodnotu manželství 

a to je důvod k větší oslavě i k cennějšímu dárku. 
 

30. rok:  – léta manželství jsou srovnávána s řadou perel 

na náhrdelníku. 
 

35. rok:  – pevnost manželství se staví vedle pevnosti lnu 

a lněných výrobků. 
 

40. rok:  – připomíná se, že oheň lásky hoří stále, a to je 

důvod pro dárek s rubínovým kamenem. 
 

50. rok:  – kvalita a hodnota 

manželství je již patrná, je vidět i na 

dětech a vnucích. Je velmi vhodná 

příležitost sejít se nejen pohromadě 

s nimi, ale přistoupit opět spolu k oltáři pro 

požehnání a vyjádřit svůj dík Bohu. 
 

60. rok:  – manželství již 

nehrozí zničení 
 

65. rok:  – manželé ve svém stáří mohou připomínat železo. 
 

67,5 roku:  – kámen je starší a stále trvá. 
 

70. rok:  – je chválou Boží dobroty za prokázané milosti 

společného života. 
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Ladislav Kubíček 

V této útlé knížečce přirovnává lékař a kněz v jedné osobě manželství 
k uměleckému dílu, které režíruje nebo diriguje sám Bůh. My jsme ti, 
kteří v něm přijali svobodně roli manžela či manželky. 

 
„Stejnou měrou, 
jakou v tobě roste láska, 
roste také tvá krása, 
protože láska je krásou duše.“ 
 

„K lásce nutně patří bolest. Kdo před ní utíká, 
nepozná krásu a sílu lásky. Kdo ji přijme (ne 
ovšem slabošsky, ale umělecky tvůrčím 
způsobem), ten vyhraje. Hodnotu věrnosti 
nepozná vůbec ten, kdo zbaběle utíká před 
každou zkouškou své lásky. Věrnost pozná 
jenom ten, kdo se nevzdává, kdo dovede tak 
silně milovat, že ani žádná krize lásku nezlomí.“ 
 

 
Aleš Opatrný 

Příprava na manželství z pera P. Aleše 
Opatrného se nabízela po mnoho let jako 
pomůcka pražského Pastoračního střediska 
a posloužila již bezpočtu snoubenců 
a manželských párů. Ani po letech neztratila 
svou aktuálnost, proto autor na základě svých 
zkušeností z pastorace text upravil a doplnil 
a vydal ho v knižní podobě. 
 

„Ten, kdo žije dlouho v manželství, ví, že bez 
odpuštění to nejde. Jinak by se z manželství 
stala permanentní válka… Anebo nebezpečné 
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a nepříjemné odcizování se, kdy se už jeden na druhého nezlobí, ale ani 
neodpouští, nedělají si nic vyloženě zlého, ale dobrého také ne. 
Na druhou stranu: překonané těžkosti, překonané rozbroje, smíření 
po hádkách jsou cennými stavebními kameny vztahu. Zkušenost, že lze 
překonat to, co se snažilo dvojici rozdělovat, je velkou pomocí při každé 
další roztržce. Odpuštění v manželství není jen užitečná a praktická věc, 
ale také jeden z důležitých prvků, kterými se tento vztah dále buduje.“ 
 

Jitka Krausová 

 

Znáte svatého manžela, manželku, matku či 
otce rodiny a ještě z naší doby, s našimi 
starostmi? Ano, existují. V knize se představuje 
110 svatých manželů a kandidátů svatosti 
s datem úmrtí od roku 1950. Jsou z celého 
světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků 
po světové vědce. 26 manželských párů jde 
cestou svatosti na oltář společně a většina 
manželství může být vzorem. Život ale není 

nikdy bez kříže. Obtíže zažívali všichni manželé a v některých 
manželstvích byl křížem jeden z manželů druhému. I takoví jsou zde. 
Menší část medailonů je uveřejňována už několik let v časopise Rodinný 
život, vydávaném Centrem pro rodinný život v Olomouci. U každého 
z medailonů jsou připojeny otázky k rozjímání. 
MUDr. Jitka Krausová OV, je lékařka psychiatrička, pastorační 
asistentka Arcibiskupství olomouckého. Působí jako poradce, přednáší, 
dává duchovní obnovy. Je zasvěcená panna olomoucké arcidiecéze. 
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Asi před dvaceti lety, krátce po mém vysvěcení na kněze, mě před 
Vánocemi poslali do jednoho domova důchodců. Tam žila stará paní, která 
později zemřela ve věku 102 let. Přišla za mnou po mé první bohoslužbě a 
řekla: „Otče, potřebovala bych od vás radu týkající se modlitby.“ Kývnul 
jsem: „Jistě, na co se chcete zeptat?“ Vysvětlila mi: „Už mnoho let se ptám 
lidí, o kterých se říká, že toho vědí o modlitbě hodně, ale nikdo z nich mi 
nebyl schopen odpovědět. A tak si myslím, že když vy o tom zřejmě nevíte 
nic, možná mi náhodou dáte správnou odpověď.“ To bylo opravdu velmi 
povzbudivé! Zeptal jsem se: „Jaký máte problém?“ „Už čtrnáct let se téměř 
bez přestání modlím Ježíšovu modlitbu, ale nikdy jsem nepocítila Boží 
přítomnost.“ Řekl jsem jí, co jsem si myslel: „Mluvíte-li pouze vy, pak 
nedáváte Bohu žádnou možnost, aby také on něco řekl vám.“ 
„Co mám tedy dělat?“ Řekl jsem jí: „Po snídani jděte do svého pokoje, 
ukliďte ho, dejte svoje křeslo do takové pozice, aby za vámi byly všechny 
tmavé kouty, které vždycky jsou v pokojích starých dam a ve kterých se 
nacházejí věci, které nemají být vidět. 
Rozsviťte lampičku před ikonou, a potom se rozhlédněte po pokoji. Jenom 
seďte, dívejte se kolem a snažte se opravdu uvidět místo, kde žijete, 
protože jsem si jistý, že pokud jste se posledních čtrnáct let stále jenom 
modlila, tak jste si svůj pokoj už dlouho pozorně neprohlédla. A pak si 
vezměte pletení a čtvrt hodiny pleťte před tváří Boží, ale zakazuji vám 
vyslovit byť i jen jedno jediné slovo modlitby. Prostě pleťte a snažte se 
užívat si klidu svého pokoje.“ 
Ona si myslela, že to není zrovna moc zbožná rada, ale přijala ji. Po nějaké 
době za mnou zase přišla a oznámila mi: „Skutečně to funguje!“ Zeptal jsem 
se: „Co se stalo?“ protože jsem byl velice zvědavý, jestli měla moje rada 
nějaký účinek. A ona mi vysvětlila: „Udělala jsem přesně to, co jste mi řekl. 
Ráno jsem vstala, umyla jsem se, uklidila svůj pokoj, nasnídala se, 
přesvědčila se, že mě nic nebude rušit, a pak jsem si sedla do křesla a 
pomyslela si: „Jak je to pěkné, mám čtvrt hodiny, během níž nemusím nic 
dělat, aniž bych se za to cítila provinile.“ Rozhlédla jsem se kolem sebe a 
poprvé po letech mě napadlo: „V jakém krásném pokoji to bydlím - okno 
vede do zahrady, pokoj má pěkný tvar a je v něm dost místa pro mne i pro 
všechny věci, které jsem roky shromažďovala.“ 
A pokračovala: „Cítila jsem takový klid, protože pokoj byl tak tichý. Hodiny 
sice tikaly, ale to nerušilo ticho, jejich tikání jenom podtrhovalo skutečnost, 
že všechno je tak tiché. Po chvíli jsem si vzpomněla, že musím plést před 
tváří Boží, a tak jsem začala. Postupně jsem si stále více a více 
uvědomovala ticho. 
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Jehlice ťukaly o opěradlo křesla, hodiny klidně tikaly, nebylo třeba si s ničím 
dělat starosti. Nemusela jsem se ničím znepokojovat. Potom jsem začala 
vnímat, že toto ticho není jenom nepřítomností hluku, ale že je hmatatelné. 
Nebyla to nepřítomnost něčeho, ale přítomnost něčeho. Ticho bylo hutné a 
syté a začalo mne prostupovat. Okolní ticho vstoupilo do mne a setkalo se 
s tichem ve mně. „Nakonec řekla něco velmi krásného, co jsem potom našel 
také v knize francouzského spisovatele Georgese Bernanose: „A najednou 
jsem pocítila, že to ticho je přítomnost. V srdci toho ticha byl Bůh, který sám 
je klid, mír a pokoj." 
Žila pak ještě asi deset let a tvrdila, že po celou dobu byla schopná kdykoliv 
zažít ticho, když se sama ztišila a zklidnila. To neznamená, že se přestala 
modlit, to znamená, že když se to rozjímavé ticho vytratilo a myšlenky se jí 
začaly toulat, vrátila se k ústní modlitbě, dokud se její mysl znovu neutišila 
a neuklidnila. Potom znovu vyměnila slova za ticho jako předtím. Mohli 
bychom to také dokázat - kdybychom si místo snahy stále něco dělat prostě 
řekli: „Teď jsme v Boží přítomnosti, radujme se a buďme pokojní.“ 
 
Traduje se jeden příběh ze života francouzského katolického kněze jménem 
Jean Maria Vianneye, zvaného farář arský. Je o starém sedlákovi, který 
trávil hodiny a hodiny v kapli, nepohnutě tam seděl a nic neříkal. Kněz se 
ho zeptal: „Co tam stále děláte celé ty hodiny?“ Starý sedlák mu vysvětlil: 
„Dívám se na Boha, on se dívá na mne, a jsme oba šťastni.“ 
Toho můžeme dosáhnout jen tehdy, když se naučíme být alespoň trochu 
tiší. Začněte si napřed cvičit klid těla a rtů, pak klid pocitů, klid mysli a klid 
srdce. Udělali bychom chybu, kdybychom chtěli začít na konci, u klidu srdce 
a mysli. Musíme začít tím, že se budeme snažit umlčet svoje rty a pak svoje 
tělo, tak abychom dokázali vydržet v tichu, nechat napětí odplynout. Ale 
nesmíme přitom upadat do denního snění a ochablosti, musíme být, podle 
formulace jednoho z ruských svatých, jako houslová struna napnutá tak, 
aby mohla vydat správný tón. Nesmí to být ani příliš, aby se nepřetrhla, ani 
málo, aby jenom nedrnčela. 
 
Musíme se naučit naslouchat tichu, být zcela pokojní a možná zjistíme, že 
mnohem častěji, než jsme si mysleli, platí slova z knihy Zjevení: „Stojím 
přede dveřmi a tluču" (Zj 3,20). 

(z knihy V jámě lvové, vydalo: Karmelitánské nakladatelství) 

 

https://www.vira.cz/texty/knihovna/v-jame-lvove
http://www.kna.cz/
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Pomalu nám končí zima a myslím, že byla pěkná. Už jen tento fakt by 
nám mohl stačit v tomto čase předjaří ke spokojenosti a k vyjádření 
chvály našemu Pánu. Pro někoho byla zima dlouhá, a tak byl třeba rád, 
když se mohl zapojit do některých aktivit pořádaných v naší farnosti 
nebo v okolí. Při pohledu zpět, na začátek zimy, vzpomeňme 

na , nebo na velmi povedený 

 ve vážanském kostelíku, na který nás pozval o. Josef a kdo 

pozvání přijal, jistě nelitoval. Mohli jsme se také zapojit do přípravy 

vánočních svícnů pro , o nějž se opět bravurně postarala 

Blanka Ševčíková (ohlédnutí za ním v Misijní rubrice). 

Více lidí si pochvalovalo , z čehož mají katechetky 

upřímnou radost. Velké díky patří 
Veronice Ošlejškové, která aktivitu 
„Rosu dejte, nebesa shůry“ 
bezvadně výtvarně ztvárnila. 
A našimi skutky lásky jsme oživili 
suchý kořen Jesse, takže na 
Vánoce skutečně vykvetl slibovaný 
květ! Ve vánoční době se často 
topilo na sýpce, abyste mohli přijít 
do příjemného prostředí plného 
betlémků a vánoční výzdoby. Za 
starost a občerstvení poděkujme 
manželům Hauptovým.  
 

Jak se už pomalu stává 
tradicí, zase po dvou letech jsme ve vánoční době mohli navštívit 
v naší “výstavní síni” na Sýpce výstavu betlémů. Nesešlo se tolik 
exponátů, kolik minule, ale i tak bylo na co se dívat. V neděli na 
svátek Svaté rodiny i druhý den na Silvestra si přišli prohlédnout 
asi sedmdesát větších i menších betlémků, posedět a popovídat 
si se známými farníci i další občané z Knínic, Šebetova, Vážan, 
Sudic i dalších okolních obcí. Hned po vánočních prázdninách 
navštívily výstavu i děti z knínické mateřské školy. 
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Díky Vám všem, kteří jste nějakou 
korunkou přispěli, vybralo se 2827 Kč. 
Větší část z této částky pomůže naší farní 
adoptivní slečně Joyce a její rodině 
a kamarádům v Ugandě. Zbytek 
použijeme na provoz a menší opravy 
Sýpky. 
Zveme Vás a těšíme se na Vás při 
dalších akcích. 

 -hd- 
 

O křesťanské nasazenosti pro dobrou věc svědčila letošní 

. Děti si očividně považují být králem – koledníkem, a tak zájem 

byl veliký, a výtěžek pro charitu taktéž. 
 

 
A pěkného bylo víc a víc. S vděčností můžeme opustit dobu zimy 
a vrhnout se do krásy jara, není toho málo, co nás v něm čeká! A tak je 
velmi příhodné, že právě teď začínáme dobu postní, ve které si můžeme 
dát jeden hlavní cíl – utíkat do ticha a čerpat Boží milosti. Ty nás potom 
provedou vším, co budeme prožívat. 
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Nechyběl ani v roce 2018. Sešlo se jako obvykle spousta originálních 
i tradičních výrobků. Mohli jste si odnést pěkný dárek, nebo také něco, 
čím dotvoříte vánoční domov, ale i dobrotu z rukou našich výborných 
hospodyněk. Díky vám všem za aktivní spoluúčast na této akci! 
Celková částka 23 720Kč byla zaslána Brněnské tiskové misii. 

 

 

Dopis od ředitele BTM: 

 

Velice si vážíme Vašeho štědrého daru, kterým jste se rozhodli podpořit naši 

misijní službu zaměřenou na duchovní obnovu českého národa. Prosíme, 

poděkujte znovu všem Vašim farníkům!! Svými příspěvky se tak všichni stali 

součástí naší misijní služby. Nechť jim Pán Bůh i nadále žehná!  

Přirozeně se ptáte, jak budou finanční prostředky využity. Největším  

každoročním výdajem BTM jsou náklady na přípravu a výrobu nových  

misijních produktů, které pak distribuujeme do všech farností či  

nabízíme přímo na rekolekcích kněžím. Ale přece jen něco víc. Dost  

zásadní část naší služby se týká vězňů a jejich rodin. Sloužíme jim  

našimi produkty, snažíme se i o návštěvy ve věznicích spojené se službou  

naší hudební skupiny. Vzhledem k tomu, že odtud přirozeně nemohou  

přicházet finanční dary na podporu naší práce, rádi bychom také část  

Vašeho daru použili na tento účel. Naší motivací při službě ve věznicích  

je Kristovo slovo z Matoušova evangelia 25, 36: „…byl jsem ve vězení a  

přišli jste za mnou."  

Ještě jednou děkujeme za Vaši lásku k Božímu dílu, k misii!  

Chvála Kristu!  

S přátelským pozdravem Jan Titěra, ředitel BTM  

 

Do ulic vyšlo 26 dětí pod vedením 7 vedoucích. Je krásné, že o tuto akci, 
kterou pořádá Charita, je mezi dětmi takový zájem a nových koledníků 
stále přibývá. Celkem se v Knínicích vybralo pro lidi v nouzi 
28 916Kč. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.  

 



 
 41 

 

Je na něm tento nápis (část 

nápisu, která se dá přečíst): 

Vzpomeňte na naše bratry 

Josefa a Jaroslava 

Valentovy 

Odpočívejte v dálném rově 

oplakáváni od všech známých 
 

A letopočet - 1918 
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na Vranově u Brna ve dnech 15. – 16. března 2019. 
Duchovní obnovou bude provázet otec R. D. ThLic. David Ambrož, farář 
ve Tvarožné, dříve spirituál na BiGy v Brně, (kterého také můžeme znát 
z duchovní obnovy u nás v Knínicích v roce 2014 s tématem Boží 
vznešenost). Více informací o duchovní obnově: 
https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-obnovy-pro-manzele/ 
 

na téma Kříž je znamením vítězství aneb do Emauz vede cesta 

přes Golgotu. Provázet bude P. Tomáš Fránek. V sobotu 23. 3. 2019 

od 9:00 v kostele a na faře. Závěrečná mše sv. v 15:00. Přihlášky 

(informativní) vyplňte do neděle 17. 3. 2019 (tel. 724 166 768). Více na 

webových stránkách Boskovic nebo Knínic. 
 

Římskokatolická farnost Rousínov ve spolupráci s diecézní 
ředitelkou Papežských misijních děl Mgr. Janou Zehnalovou zvou 
širokou veřejnost na Misijní den 2019, který se uskuteční v sobotu 18. 
května 2019 od 9 do 15:30 hodin v Rousínově. Akce se koná v areálu 
kostela sv. Václava v Rousínově-Rousínovci. V 10 hodin bude mše 
svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrle. Po ní následuje další 
program, jehož součástí bude beseda o misiích v Ekvádoru, pohádkové 
divadlo, hry, tvoření a také misijní jarmark na podporu projektů PMD. 
Zájemci mohou přivézt vlastní výrobky. Akce bude zakončena 
požehnáním. 

 

Od 18. února 2019 běží každý čtvrtek ve 20 hodin na internetu 
seriál dvouminutových videí o mši svaté. Videa jsou vhodná jako 
vzdělávání pro dospělé. Podrobně se zaměřují na jednotlivé části 
bohoslužby a na jejich význam. Najdete je i zpětně na 
youtube.com/liturgiecz. Jednotlivými díly pořadu provázejí 
římskokatoličtí kněží P. Petr Soukal a P. Radek Tichý. 
 

v Praze v sobotu 27. dubna.  
Přihlaste se co nejdříve na http://pochodprozivot.cz 
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V neděli  23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce 
biskupa Vojtěcha, ve které pozval věřící, aby svou  spoluzodpovědnost 
za život diecéze vyjádřili také tím, že se stanou donátory fondu PULS, 
jehož posláním je hmotně podporovat kněze a pastoraci. Během dvou 
následujících měsíců přibylo do velké rodiny malých dárců téměř 600 
nových donátorů, a to jak jednotlivců, tak celých rodin. 
„Nárůst počtu donátorů se projevil i na výši přijatých darů. Jen za měsíc 
říjen a listopad činily dary donátorů více než 2,1 milionů korun,“ říká 
P. Pavel Kafka, správce fondu PULS. „Ochota darovat je především 
projevem odpovědnosti a nasazení se pro budoucnost diecéze, proto je 
tato rostoucí velká rodina malých dárců přínosem daleko přesahujícím 
celkovou výši jejich darů. Zájem o rozvoj života diecéze projevili donátoři 
také zapojením do internetového hlasování, kde ze tří pastoračních 
projektů vybrali projekt „Vstupy do škol“, který bude z prostředků 
PULS  v roce 2019 podpořen,“ dodává P. Kafka. 
Všem donátorům děkujeme a brněnské diecézi přejeme, aby se jí ve 
velké rodině malých dárců co nejdříve narodil třítisící donátor. 

(Martina Jandlová, biskupství brněnské) 

 V současné době má fond PULS 2993 členů, 
z toho 8 členů je z naší farnosti. 

 Jako donátor můžete nově využít bezplatné návštěvy Diecézní 
knihovny. 

 
 

Brněnský diecéz-ní 
biskup Vojtěch Cikrle byl 
jmenován třináctým 
diecézním biskupem 
14. února 1990 papežem 
Janem Pavlem II. ve svých 
čtyřiceti třech letech. 
Biskupské svěcení přijal 
v katedrále sv. Petra 
a Pavla 31. března 1990. 
V těchto dnech se tak 
stává nejdéle sloužícím 
sídelním biskupem 
v dějinách brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777. 
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Zdaleka viditelný  ve Vískách se řadí mezi 

vůbec nejstarší kostely na Moravě. 
Pozdně románské jádro stavby pochází z přelomu 12. a 13. století, 
přesto se však první zmínky vyskytují v roce 1568. Gotické prvky získal 
přestavbou, která proběhla kolem roku 1640.  
Hlavní vchod je na západní straně portálem ve věži, nad nímž je osazen 
mozaikový portál s profilovaným ostěním. Inventář interiéru je povětšině 
barokního původu. 
Další úpravy kostela probíhaly v 18. a 20. století. V roce 1958 byl 
zapsán na Ústřední seznam nemovitých kulturních památek České 
republiky.  
Pozoruhodné jsou dva zvony zavěšené ve věži, a to barokní zvon z roku 
1726 a velmi starobylý gotický zvon svatého Michaela z roku 1689. 
O něm se traduje, že by měl být nejstarší na Moravě. Na tomto zvonu je 
umístěn český nápis gotickou minuskulí, podle starších pramenů 
nečitelný a nesrozumitelný. K nápisu se váže pověst tradující, že tento 
záhadný nápis přečte poutník z dalekého východu, načež se pod 
Vískami strhne veliká bitva a krev raněných poteče potokem ke mlýnu 
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Pastvisko. Záhadný nápis byl zčásti rozluštěn ředitelkou Muzea 
Blansko.  
Za zmínku také stojí obří betlém, vytvořený mladými sochaři, který je 
v blízkosti kostela.  Každým rokem se rozrůstá. Sochy jsou v nadživotní 
velikosti. Většina z nich měří okolo dvou metrů.  

 

Do farnosti patří obce: Vísky, Bačov, Drválovice, Pamětice, Vanovice 

Administrátorem excurrendo je . 

 

Byla postavena v roce 1938. Stavbu provedl Bohdan 
Řehoř, zednický mistr z Letovic. Oltář dle vlastního 
návrhu zhotovil Vondál Jan. V roce 1990 byla 
opravována a bylo na kapličce zřízeno automatické 
zvonění. V roce 2001 byl upraven celý interiér. 
Zchátralý dřevěný oltář byl nahrazen kamenným 
obětním stolem. 

Je zasvěcena Nesvětějšímu srdci Ježíšovu.  
Byla postavena v roce 1937 stavitelem Františkem 
Mronkem z Boskovic.Vísecký kněz o. František 
Zátopek zde začal sloužit mši svatou jedenkrát za rok 
o svátku Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Poutní mše 
svatá se koná dodnes. V roce 2013 byla na kapličce 
provedena celková oprava. Jako inovační prvek bylo 
nad vchodem umístěno osvětlení, které je napájeno 
pomocí fotovoltaického panelu.  
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Máme zde scholu velkých i malých, kteří 
zpívají při nedělních bohoslužbách. 
Naše malá schola zpívá také na dětských 
mších, které jsou každou středu.   

 
Akce, které pořádáme pravidelně:  
Adorační dny – vždy na Bílou sobotu a dále 
16. prosince. 
Na Bílou sobotu máme vždy také společnou 
adoraci s dětmi. 

Na Velký pátek máme pravidelně od 10 hodin dětskou křížovou cestu 
v okolí kostela. 
Každoročně se zapojujeme do akce „Misijní koláč“ – naše maminky 
a babičky napečou výborné cukroví a koláče, které po mši svaté 
prodáváme. Výtěžek posíláme na Papežská misijní díla. Na Vánoce 
a Velikonoce děti kreslí misijní pohledky, které se potom prodávají, 
a výtěžek jde na PMD. 
Vždy na Slavnost Krista Krále pořádáme Jarmark pro panenku. Letos 
bude již 12. ročník. Do této akce se zapojí vždy spousta lidí a výsledek 
je potom nádherný. Loni jsme díky štědrosti dárců přispěli na naši 
adoptovanou holčičku Meridu z Ugandy, na TV NOE, rádio Proglas 
a na pomoc malomocným ve světě. 
 
Akce, které se budou letos konat: 
24. 3. 2019 – Biřmování – mše sv. bude v 14:00 
19. 4. 2019 – Dětská křížová cesta v 10:00 
26. 5. 2019 – Pouť v Paměticích 
2. 6. 2019 – První svaté přijímání 
9. 6. 2019 – Farní den  
30. 6. 2019 – Pouť na Bačově 
29. 9. 2019 – Pouť Vísky 
24. 11. 2019 – Jarmark pro panenku 

 
 
Za vhled do vísecké farnosti děkujeme 
Hance Muchové a Katce Pospíšilové 
a přejeme celé farnosti, aby jen a jen 
vzkvétala! 

Neděle v 8:00 
Středa v 16:15 
Pátek v 16:00
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Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval 
nového (od roku 1990 v pořadí třetího) generálního 
vikáře brněnské diecéze. V pondělí 4. února 2019 
slavnostně uvedl do tohoto úřadu svého pomocného 
biskupa Pavla Konzbula. Při této příležitosti jsme 
otci biskupovi Pavlovi položili pár otázek: 
   

Před třemi lety jste se stal biskupem, nyní 
přijímáte novou významnou roli v životě církve. Jak se liší Vaše pocity 
tehdy a nyní? 

Podstatně. Je totiž nejen teologicky, ale i pocitově něco jiného přijmout 
biskupské svěcení a získat tak plnost svátosti kněžství,  nebo dostat více 
práce a odpovědnosti. To první se týká spirituality a to druhé praktického 
úkolu v diecézi. Na druhou stranu ale obě skutečnosti většinou kráčí ruku 
v ruce. Když se Ježíš ptá Petra, zda ho miluje, a on souhlasně odpoví, tak 
vždy dostane nějaký úkol, nějakou práci. A tak asi ne náhodou se 
v Direktoriu pro pastýřskou službu biskupů píše, že pomocný biskup je 
zpravidla jmenován generálním vikářem nebo alespoň vikářem biskupským. 
  

Co pro Vás znamená služba generálního vikáře brněnské diecéze? 

Brněnskou diecézi mám rád a jsem zde doma. Proto bych chtěl, aby pro ni 
byla moje role generálního vikáře skutečnou službou. Bude to znít možná 
lacině, ale rád bych parafrázoval jeden reklamní slogan slovy: „Spokojený 
farář, náš cíl.“ Spokojenost je totiž  nakažlivá a přenosná, takže pokud je 
spokojený farář, tak je šance, aby byli spokojení i jeho farníci. Právě k tomu 
bych v této službě rád přispěl, a proto prosím i o modlitbu. 
  

Jaké první konkrétní úkoly či kroky jste si stanovil? 

Jsou to tři kroky. Nejprve bych se rád více seznámil  s děkanáty diecéze, 
které ještě detailně neznám. Dále bych rád inicioval pastorační zmapování 
farností tak, aby byl jasnější obraz o jejich situaci a potřebách do budoucna 
a podle toho bylo možno učinit vhodné kroky. Do třetice bych se rád aktivně 
připojil k iniciativám otce biskupa Vojtěcha a podporoval pravidelné formy 
modliteb za naši diecézi. 
  

Jste známý svým smyslem pro humor a často citujete svého 
oblíbeného spisovatele G. K. Chestertona. Napadá Vás i nyní nějaký 
jeho vhodný citát? 

„Jestliže nás humor nepřiměje, abychom se pozastavili nad svou hloupostí, 
nekoná svou práci.“ 

Děkuji za rozhovor a přeji hojnost všech Božích darů pro Vaše nové poslání. 
Martina Jandlová (sekretářka a mluvčí biskupství brněnského) 
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Jsou to tyto děti:

 
Dvořáková Klára Ševčíková Barbora  Muchová Alžběta 
  Dostál Jáchym Komárková Kristýna 

Mahelová Anna  Hartl Dominik  Litvik Jan 
  Měkotová Johanka  Dvořák Jan 
 
Můžete tyto děti a jejich rodiny podpořit modlitbou. Pokud se chcete 
modlit za konkrétní dítě – stát se jeho duchovním pomocníkem – stačí 
si v kostele na stolečku vybrat lísteček, který ukrývá jméno jednoho 
z prvokomunikantů. Mnozí jste se již do modlitby zapojili a patří vám 
za to dík. Děti se na přijetí eucharistie připravují při výuce náboženství 
pod vedením paní katechetky Jitky Muchové a při pravidelných 
setkáních s o. Josefem. Témata, která musí zvládnout, jsou např. 
Desatero Božích přikázání; hřích; svědomí; svátosti (zvláště pak 
sv. smíření a eucharistie), mše svatá. Také se mnohé učí při poznávání 
biblických příběhů nebo při zpěvu písní. Na bočním oltáři u sv. Josefa je 
„jejich místečko“, kde se snaží sbírat drahokamy – poklady víry. Kéž se 
jim to daří, kéž se ve společenství církve vždy cítí jako doma a Krista 
i jeho církev si zamilují! 
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Jsou jimi: 

 
Kotouček Radovan 
Lujka Marek 
Mucha Vojtěch 
Ošlejšek Petr 
Přikrylová Anežka 
Ševčíková Kateřina 

 
Můžete je také zahrnout do svých 
modliteb a podpořit je při 
udělování svátosti otcem 
biskupem Vojtěchem Cikrlem 
16. 6. 2019 v Boskovicích při 
mši svaté v 9:00. 
 
 

 

 
 

13. 1. Štěpánku Liznovou ze Šebetova 
(Křest z nouze přijala hned po narození.) 

 

4. 12. Karel Hanák, 76 let, Šebetov 
7. 12. Marie Novotná, 89 let, Knínice 84 
14. 12. Miloslava Névtelenová, 58 let, Vážany 84 
12. 1. Františka Dvořáková, 86 let, Knínice  
22. 1. Anežka Hylšová, 76 let, Knínice 144 
 

V roce 2018 byly v naší farnosti pokřtěny čtyři děti. 
V našem kostele jsme se rozloučili a na věčnost doprovodili devět 
našich farníků. 
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 Jistě si všichni dobře pamatujeme na boskovického pana děkana 
P. Františka Jindru a na jeho oblíbený a jím často používaný citát: 
„Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, to všechno připravil Pán těm, kdo 
ho milují…”. 
9. února uplynulo již pět let, co jej Pán povolal z práce na pozemské 
vinici do věčné radosti. 5. července 1949, tj. před sedmdesáti lety, 
přijal P. Jindra v Brně kněžské svěcení. Vzpomeňme aspoň občas 
na jeho moudrá slova a nezapomínejme na něj ve svých modlitbách.  

 6. 4. náš kostel zažije velký jarní úklid. Do práce budou povolány 
zvláště rodiny prvokomunikantů, ale připojit se může každý. 

 Kníničtí skauti hledají vybavení do své nové klubovny.  
Pokud se chcete zbavit starého nepotřebného, ale funkčního 
nábytku (stoly, židle, skříně), nabídněte ho prosím našim dětem! 
Odvoz si zajistíme. Kontaktní osoba Kristýna Ošlejšková, 
tel.: 731 018 335, kikaos@seznam.cz  

 Byl vytvořen profil farnosti na facebooku, který bude sloužit 
k prezentaci naší farnosti a zejména k uveřejňování pozvánek 
na duchovní a společenské akce pořádané naší farností. Pomocí 
facebooku lze akce jednoduše sdílet.     www.fb.com/farnostkninice  

 Zpráva pro farní maminky: Maminky, které jste v minulosti byly 
zapojeny do skupinky Modliteb matek u nás v Knínicích a nyní 

už z různých důvodů do MM zapojeny nejste, vězte, 
že vaše obálky se jmény členů vaší rodiny jsou stále 
v košíčku a kdykoliv se sejde nynější skupinka modlících 
se maminek, jsou i vaše obálky vkládány do košíku a je 
pronesena prosba k Bohu za vaše rodiny. 

Jsme rády, že tímto způsobem můžeme být stále provázány a že se tak 
vzájemně můžeme podporovat. Pokud vnímáte, že vám chybí modlitba 
odevzdání a prosby za vaše děti a chtěly byste se zapojit do MM a máte 
volnou chvilku třeba jen odpoledne, večer nebo o víkendu, určitě je 
možné najít řešení. V nynější době funguje skupinka maminek na RD 
v pondělí dopoledne a dále se setkávají tři maminky v pátek ve 20:00. 
Z Hnutí Modliteb matek nám přichází 2x ročně několik kusů 
zpravodaje, který je možné zapůjčit. Nebo si ho můžete stáhnout na 
stránkách MM - www.modlitbymatek.cz. Je tam spousta užitečných 
informací pro nás, maminky. Nově vydalo Hnutí MM také CD, kde jsou 
modlitby matek vysvětleny, a také skrze něj se můžete za své děti 
pomodlit s ostatními maminkami. Pokud byste chtěly toto CD zapůjčit, 
neváhejte kontaktovat Blanku Ševčíkovu nebo Jitku Muchovou.  

 

http://www.modlitbymatek.cz/
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V minulém Farníčku jsme prosili o zapůjčení 
svatebních fotografií, které jsme chtěli vystavit na 
Sýpce při příležitosti svátku svatého Valentýna. 

 
 
 
 
 
Tato výstava se nakonec odložila na květen, proto 
bych Vás chtěl znovu požádat, kdo by byl ochoten 

 svoje, svých rodičů, 

prarodičů, svých dětí nebo vnuků, jakéhokoliv stáří i 
kvality, historické nebo fungl nové, také svatební 
oznámení i blahopřání k sňatku, aby se pokud možno 
do konce dubna ozval někomu z naší rodiny. Kdyby 
měl někdo fotky ze svatby zlaté, stříbrné nebo nějaké 
jiné manželské fotografie, samozřejmě budeme rádi. 
Děkuji předem.     Petr Haupt 

 
 
P. S.: Na minulou výzvu zareagovala jediná paní - velice jí tímto 
děkuji, protože mě utvrdila v tom, že tuto výstavu je možné - a snad 
i nutné - uspořádat. Zvláště v této době, která manželství a tradiční 
rodině není vůbec nakloněna, by mělo být naší povinností ukazovat 
a svědčit o tom, že uzavření manželství je správné rozhodnutí. 
A o tomto nás přesvědčuje celý dnešní Farníček. 
 
 

Chceme požádat o sdílení vašich  zkušeností s modlitbou, 
jak a co se doma modlíváte sami, s manželem nebo manželkou, 

s dětmi, ve větším společenství… 
Také jaké jsou vaše oblíbené pobožnosti v kostele 

nebo třeba na pouti 
- růženec, litanie, adorace, křížová cesta, cesta světla, 

májová pobožnost,… 
Rádi zveřejníme vaše zkušenosti s modlitbou, pokud nám je 

pošlete na mail nebo vhodíte do krabičky v kostele. 
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Jsme nebo nejsme živá farnost? 
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