
JSI PRO MNE DAREM A
CESTOU KE SVATOSTI

Milá schönstattská rodino!
V tomto dopise bychom se s vámi rádi
podělili o to, jak žijeme náš všední 
život. Téma „Jsi pro mne darem 
a cestou ke svatosti“ přímo vybízí 
k tomu, abychom si více uvědomili, že
pokud žijeme v manželství, je pro nás 
náš životní partner darem a cestou 
ke svatosti.

O Vánocích jsme oslavili 21 let našeho
společného života. Pán Bůh nám 
daroval tři úžasné děti a mnoho 
zkušeností, jak jít společně životem... 
Již v době naší známosti jsme se učili 
sdílet v rozhovorech, hledali jsme, 
jak rozvíjet náš vzájemný vztah a také
vztah k Bohu. Psali jsme si deníčky, 
které jsme si pak po nějaké době 
vyměňovali. Skrze ně jsme mohli 
sdílet své životy. Už od začátku v nás 

byla touha, abychom náš vztah trvale
rozvíjeli, abychom si rozuměli, 
abychom si i po letech měli co říct...
Péče o manželský vztah je celoživotní 
úkol – vztah se mění s různými 
změnami v životě. Když přijdou děti, 
je všechno vzhůru nohama. Když děti 
začnou chodit do školy a žena 
do práce, najednou doma chybí 
pracovní síla. Muž celý ten čas 
prožívá jednodušeji: práce, práce, 
práce. Ale ne vždy žena té práci 
rozumí... Často je svět muže a svět 
ženy značně rozdílný. Proto je potřeba
stále znovu hledat, jak manželský 
vztah prohlubovat a rozvíjet. 
Nesmíme zůstat v zajetých kolejích: 
je důležité vztah oživovat, nebát se 
vyzkoušet něco nového. Je potřeba 
naučit se radovat i z malých pokroků. 
Nelze čekat, že se cokoli změní hned 
a úplně.

Práce na našem vztahu nás i po 21 
letech stále baví! Hlavně, když si 
uvědomujeme, že jsme jeden 

pro druhého obdarováním — to pak 
opravdu stojí za námahu o náš vztah 
pečovat – a někdy i bojovat… Jak?
Učíme se objevovat svoje světy 
ve vzájemném sdílení. Sdílení 
potřebuje svůj prostor, čas a klid, 
nelze to vynutit. Když muž čte 
Katolický týdeník, sleduje v televizi 
dokument nebo si čte knížku, to NENÍ 
ten správný čas na rozhovor! Je 
potřeba se učit trpělivosti, ten 
správný čas přijde! Je důležité se 
vzájemnému rozhovoru učit, je dobré 
si k tomu vypěstovat nějaký rituál. 
Někdo si třeba otevře víno, pustí 
hudbu, zapálí svíčku. My si často 
povídáme večer před usnutím a když 
čas chybí, cítíme, že se vzájemně 
od sebe vzdalujeme...
Vše se dá druhému říct, ale záleží 
na tom, jak a kdy. Udělali jsme 
zkušenost, že není vhodné začít 
na manžela něco chrlit ve chvíli, kdy 
přijde unavený z práce domů. A vůbec
není ani vhodné začít rozhovor tím, že
začnu něco vyčítat. Je potřeba se 
snažit najít něco pozitivního – a tím 
začít. Chválit, chválit, obdivovat. Ženě
udělá velkou radost, když jí muž 
řekne: „Tobě to dnes obzvlášť sluší!“ 
Muž zase rád slyší: „Děkuji, že chodíš 
do práce a finančně nás 
zabezpečuješ! Díky, že se na tebe 
můžu spolehnout!“
Když chci něco zkritizovat, je dobré si 
uvědomit své vlastní pocity - co mě 
zraňuje, co se mi nelíbí – a o tom 

mluvit. Například: „Dotýká se mě, že 
jsi mě neobjal…“
Je lepší říkat, co má druhý dělat – než 
vyčítat, že to a to nedělá. Například 
říct: „Potřebuji teď obejmout“ – místo
toho, abychom říkali: „Ty si mě vůbec 
nevšímáš“.
Umět se omluvit. Slůvko „promiň“ by 
mělo být jedním ze základních 
slovíček. Je někdy těžké se omlouvat –
a zvlášť obtížné je omluvit se dětem, 
ale je to také velmi důležité. Nestavět 
se na pozici: já rodič všechno vím, 
mám vždy pravdu… Děti jsou hodně 
citlivé na to, když jsme nespravedliví 
nebo když cítí, že jednáme ve vzteku…
Ale někdy je tak těžké zůstat v klidu – 
zvlášť ve chvílích, kdy nám děti 
nastavují zrcadlo našich vlastních 
chyb a nedostatků! Mám právo se 
zlobit na dítě, že chodí na poslední 
chvíli, když s tím já sama stále bojuji?

Je důležité poznat toho druhého 
a mluvit s ním tak, aby mi rozuměl! 
Mluvit jeho řečí lásky tak, jak to on 
potřebuje, a tak, jak tomu on rozumí! 
Je dobré si o tom popovídat, znát se 
v tom, co jeden a druhý vzájemně 
potřebuje, aby se cítil milovaný.

Vyjádřením lásky k partnerovi může 
být dárek. Něco mu daruji – sušenku, 
květinu, stačí drobnost. Velmi potěší, 
když jde muž na nákup a koupí své 
ženě oblíbené sušenky, i když nejsou 
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v nákupním seznamu: jsou znamením
toho, že na ni myslel, že ji má rád.

Velice důležitá jsou i slova uznání, 
obdiv partnera, ocenění, slova 
ujištění: jednám s partnerem s úctou. 
I když jsme spolu již tak dlouho, 
přesto mohu druhého o něco požádat
slůvkem PROSÍM. A když řeknu 
DĚKUJI, neshazuji se tím.
Slova uznání podivuhodně otevírají 
srdce ženy. Je velice milé slyšet slova: 
Dneska ti to obzvlášť sluší! Nebo: 
Obdivuji tě, jak to doma všechno 
zvládáš. Nebo: Jsi ta nejlepší 
manželka, jakou jsem kdy měl :-).
S tím vlastně souvisí také hledání, 
v čem se partnerovi líbím, a občas se 
tak obléknout, učesat, namalovat 
'jen' pro něj. Je důležité si povídat 
a společně hledat, co se na mně 
mému partnerovi líbí a co ne...

P. Kentenich o tom mluvil takto:
„Jsem ženatý nebo vdaná, jsem žena, 
a chci být svatá, a já vím, že muž mě 
vidí velice rád, řekněme, s tímto 
účesem nebo když mám na sobě tyto 
šaty. (…) Ke svatosti manželky patří, že
se krášlí pro svého muže. Samozřejmě
to nesmí být hříšné, nýbrž: on musí 
mít ve mně zalíbení. A muž si musí 
počínat tak, aby také v něm žena 
nalezla zalíbení.“

Také je velice důležité, aby si partneři 
věnovali dostatek pozornosti. Aby se 

snažili vcítit do toho, co ten druhý 
prožívá a potřebuje, a byli si duševně 
blízko. Zvlášť pro ženu je toto velice 
důležité. Když si manželé spolu 
povídají a muž u toho luští sudoku 
nebo čte noviny, ženě se to většinou 
nelíbí, protože má pocit, že si jí 
manžel nevšímá. Potřebuje jeho 
plnou pozornost.

Také si můžeme vyjádřit lásku tím, že 
pro druhého něco uděláme, nějaký 
skutek služby. Jednou jsem toho měla
hodně a silně jsem nestíhala. 
Potřebovala jsem si ještě zašít knoflík 
u kalhot. Hynek se zrovna nachomýtl 
v obýváku a ptal se mě, jestli 
nepotřebuji pomoci. Pak mi nabídl, že
mi ten knoflík přišije! Bylo to hrozně 
milé a opravdu jsem cítila, že mě má 
rád!

Fyzický kontakt je dalším jazykem 
lásky. Manželské spojení (sexualita) – 
má také sloužit k posílení vztahu, 
vyžaduje pozornost, svobodu, čas, 
prostor, klid. Zde je Bůh intenzivně 
přítomen! On pozval člověka 
ke spolupráci při předávání života. 
On zamýšlel poslat na svět naše děti 
a použil si k tomu nás dva…
P. Kentenich vysvětluje:
„Co můžeme udělat pro to, abychom 
se skrze náš manželský život, 
speciálně skrze manželský akt, mohli 
stát dokonalými a svatými? 
Manželský akt nebo lépe řečeno, 

dokonalé tělesné sjednocení, musí 
být vyjádřením dokonalého 
duševního sjednocení. To je 
samozřejmě odpověď, která jde do 
hloubky, která se nedá jen tak lehce 
do nejmenších podrobností vyjádřit 
a vysvětlit. V každém případě cítíme 
v tom, o čem jsme spolu mluvili, 
a dvojnásobně, když se zamyslíme, 
co nás až do dneška naučil praktický 
život, že manželská láska potřebuje 
vývoj a výchovu...“

Vztah potřebuje čas od času nějak 
oživit, například si zahrát hru, jít 
do kina, divadla, jít na výlet, dát si 
rande ve městě a jít spolu na oběd, 
na zmrzlinu, zopakovat si spolu 
taneční… My jsme do tanečních 
chodili již několikrát a dá-li Pán, opět 
budeme. Máme tak pravidelně čas 
jen pro sebe, můžeme dělat činnost, 
která nás oba baví – a jako bonus 
máme parket skoro pro sebe 
a můžeme si v klidu zatančit, protože 
do tanečních pro dospělé tolik párů 
zase nechodí a sál je velmi prostorný!
Další nutnou součástí manželského 
života je učit se druhému vyjadřovat 
svou lásku, svou náklonnost celý den: 
ráno po probuzení, během dne třeba 
SMSkou, telefonátem, po příchodu 
z práce spolu promluvit…
V dnešní hektické době je někdy 
těžké, aby si partneři pro sebe našli 
aspoň trošičku času. Když jsou 
v rodině maličké děti, tak to často ani 

dost dobře nejde, děti rodiče 
potřebují… Ale myslíme si, že je 
důležité ty společné chvilky cíleně 
hledat, je důležité mít pro druhého 
čas. Věříme, že čas investovaný 
do vztahu se vyplatí!

Vyprošujeme vám od ukřižovaného 
a zmrtvýchvstalého Krista, milé 
rodiny, aby vám dal sílu naplnit 
ve vašem manželství Boží vůli: abyste 
jeden druhého vzájemně činili 
šťastným. Bůh vám žehnej!

Bohumila & Hynek Sladkých
Institut schönstattských rodin

Otázky k zamyšlení:
Máme na sebe se svým životním 
partnerem čas?
Vím, jakým jazykem lásky mluví můj 
partner, a snažím se s ním jeho 
jazykem lásky mluvit?

Citace pocházejí ze souboru 
přednášek P. Kentenicha pro rodiny 
v Milwaukee, který v češtině nese 
název „V pondělí večer - manželský 
život jako cesta ke svatosti“.
Čerpáno také z knihy: Gary Chapman 
- Pět jazyků lásky

Vydává Schönstattské hnutí 
a texty všech čísel tohoto  měsíčníku Spoj 
nás v úmluvě lásky je možné 
si stáhnout na www.schoenstatt.cz. 
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