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Já ... odevzdávám se Tobì

KDO JSEM JÁ?

Vìøím, že je pro mne manželství povoláním od Boha, mou cestou k Nìmu?

Žiju své manželství jako povolání, nebo svùj vztah beru spíše jako jistotu?

Jaký plán se mnou má Bùh v rodinì? Ptám se Ho, jak mám sloužit?

Jaký jsem muž, jaký syn, jaký otec, jaký manžel?

S jakou náklonností bojuji v rodinì (v manželství) nejvíce? Upøednostòuji nìkoho?

Èím moje osoba narušuje harmonii v manželství? Èím ji naopak obohacuje?

Jaký jsem byl, když jsem vstoupil do manželství? Jaký jsem teï? 

Prožil jsem nìjaké zásadní promìny? Kde mnì Bùh pomohl? I v nedávné dobì?

Vnímám, že i kdybych byl úspìšný ve všech oblastech, ale selhal bych jako 

manžel a otec, tak jsem v Božích oèích nedosáhl nièeho?

Je pro mì manželství po køtu skuteènì tím prvotním Božím úkolem?

Uvìdomuji si, že mám pøed Bohem odpovìdnost za svou rodinu, svou ženu? 

Vím, že za to, jak žiji své povolání, budu jednou pøed Bohem skládat úèty?

Sloužím manželce jako Kristus slouží své Církvi nebo si spíše nechám sloužit?

Uvìdomuji si, že mám v manželství nìjaké úkoly? Jaké?

Nechodím pouze do práce a doma nechávám práci na ženì? Pomáhám doma?

Dokážu svou rodinu vést ne jako diktátor, ale jako dobrý pastýø dle Kristova vzoru?

Jak se to prakticky projevuje? Dotazuji se Krista?

Musí být stále po mém, nebo jsem schopný kompromisù?

Co všechno jsem schopen do vztahu investovat? 

Na kolik své nitro odkrývám své manželce? Co pøed ní skrývám?

Co dokážu obìtovat? Jakou obì� mì stojí být manželem? Jaké to bylo døíve? 

Èeho se dokážu pro naše manželství vzdát? 

Svých minulých vztahù? Pøedstav? Zájmù? Své práce?

Není pro mì práce pøekážkou ve vztahu k mé ženì a rodinì? 

Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? 

A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Zpytuji pravidelnì svìdomí? 

Reflektuji svùj život, svou úlohu manžela, otce a syna?

Znám své slabosti a høíšné náklonnosti? Dokážu je vyjmenovat? 

Zvládnu je pøiznat pøed svou ženou? Øeším je?

Cítím se Bohem osobnì obdarován? Jaké dary dal Bùh konkrétnì mnì?

VNÍMÁM, ŽE BÙH MÁ PRO MÌ SVÙJ PLÁN?

JAK SÁM SEBE V MANŽELSTVÍ VNÍMÁM A NA JAKÉ POZICI?

 JAK VNÍMÁM SVOU DOSAVADNÍ DRÁHU V ÚLOZE MANŽELA?

ODEVZDÁVÁM SE SVÉ MANŽELCE?



...pøijímám Tì za manželku...

VNÍMÁM SVOU ŽENU JAKO DOPROD NA CESTÌ K BOHU?
Vidím ve své ženì dar, který jsem dostal o Boha? 

Dar, který mi nepatøí a nemám na nìj majetnické právo?

Vnímám ji jako svou druhou polovinu se kterou tvoøím jednotu? 

Je pro mì moje žena zrcadlem mého vlastního já? Nebo mi její kritika jen vadí?

V èem se musím já nechat svou ženou vést na cestì k Bohu?

PØIJÍMÁM SVOU ŽENU TAKOVOU, JAKÁ JE?
Znám svou ženu? Snažím se ji více poznávat?

Nebo se stala pouhou souèástí mého života?

Pøijímám svou ženu se všemi slabostmi a omezenostmi?

I Bez  aniž bych se nad ní povyšoval?

Dokážu jí pøijímat i se vším, co umí, zná i dokáže aniž bych na ní žárlil? 

Pøijímám jí s láskou i v jejích nemocích, špatných sklonech a vlastnostech? 

Pøijímám svou ženu i s jejími zápasy, høíchy, minulostí, závislostmi, závazky, pocity?

Pøijímám ji s jejími plány, pøáními, touhami? S nároky a požadavky? S ideály?

PØIJÍMÁM DUCHOVNÍ ZODPOVÌDNOST ZA SVOU ŽENU?
Cítím se zodpovìdný za to, co mùže moje manželka skrze mì od Pána získat?

Usiluji o to být ji prostøedníkem zvláštních Božích milostí?

Jsem pro svou ženu a rodinu duchovní oporou a modlitebním štítem?

Pøedkládám jí pøed Boží tváø a prosím za její ochranu?

Dokážu svou ženu podepøít pøi duchovní vyprahlosti? 

Jsem pro svou ženu vzorem v životì s Bohem?

Vnímám jí pøed Bohem jako sobì rovnou?

Snažím se budovat pro svou ženu prostøedí, v nìmž mùže rùst? 

Lidsky i duchovnì?

Umím ponechat své ženì dostatek svobody, abych jí nemanipuloval?

Chci ji být prostøedníkem jejího rùstu a všemožnì jí pomáhat? 

Nepovyšuji se nad ní?

PØIJÍMÁM SVOU ŽENU V KAŽDODENNOSTI?
Umím si dennì najít kvalitní èas pro svou ženu? 

Dovedu jí bez mluvení naslouchat?

Pøijímám ji v denní veselosti i vážnosti, radosti i smutku, rozvernosti i ustaranosti?

Jsem schopen vnímat její pøetaženost i vyèerpanost?

Dokážu svou ženu docenit i ocenit? Doma i pøed druhými?

Jak mnoho ji chválím? Nevnímám mnoho vìcí jako samozøejmé?

Jak vyjadøuji svou vdìènost za vše každodenní, co dìlá? Vaøení, praní, žehlení, …

Umím ji pozvednout v ponížení? Dodat sebedùvìru?

.. slibuji, že Ti zachovám lásku...

LÁSKA JE TRPÌLIVÁ
Co pro mne znamená být trpìlivý? Jaké mám hranice?

Vyprošuji si od Boha ctnost trpìlivosti?

Jsem vùèi své ženì dostateènì trpìlivý? 

I když manželka nereaguje tak, jak bych pøedpokládal èi jak bych si pøál? 

Jsem trpìlivý, i když vnímám její náboženskou angažovanost 

jako nedostateènou nebo naopak pøílišnou?

Vnímám, že mnohé vìci mají svùj èas a já nejsem tím, kdo o tom rozhoduje?

Musí být vše hned po mém nebo jsem ochoten a schopen trpìlivì èekat?

Odevzdávám Bohu situace èi vlastnosti, které mì pøivádí k netrpìlivosti? 

LÁSKA JE LASKAVÁ
Co pro mne znamená být laskavý? Kdy moje laskavost obvykle konèí? Má hranice?

Vyprošuji si od Boha laskavost, pokud jí mám málo?

Dokážu své ženì (a rodinì) projevovat velkorysost? 

Jsem štìdrý nejen v oblasti penìz, ale také èasu pøi tvorbì rodinného spoleèenství?

Hledám aktivnì, co pro mohu svou manželku udìlat?

Zachovávám své ženì vždy pøízeò? Nesnášel jsem svou ženu nìkdy? Kdy a proè?

Jsem vùèi ní vlídný, mírný a jemný nebo (obèas také) hrubý a neurvalý? 

V jakých konkrétních situacích ztrácím laskavost a schopnost se ovládnout?

Hledám pøíležitosti, jak své ženì projevovat lásku?

Jsem vùèi jejím opakovaným chybám, pádùm i høíchùm pøívìtivý?

Dokážu své ženì vlídnì a s láskou vytknout to, co se mi nelíbí a zraòuje mì?

Jsou moje kritická slova zraòující nebo se vìdomì snažím o to, 

aby byla laskavá a plna porozumìní? Vycítí v nich mou lásku?

LÁSKA SE NEVYCHLOUBÁ A NENÍ DOMÝŠLIVÁ
Jak se chovám, když jsem domýšlivý? Kdy jsem se naposled vychloubal?

Necítím se v rodinì pøíliš nepostradatelný? 

Nechávám ostatním dostatek prostoru, aby mohli pøispìt k rodinnému soužití 

bez ohledu na mé vlastní preference?

V Písmu se praví: „Kdo ti dal vyniknout? Máš nìco, co bys nebyl dostal? “ (1 Kor 4, 7) 

Jsem schopný vnímat Pánova slova o tom, že vše je dar? 

Kdy se mi to daøí a kdy naopak dìlám, že jsem si vše zasloužil vlastním úsilím?

Jsem za Boží dar ženy a dìtí spíše pyšný nebo vdìèný? 

Dìkuji dennì za svou ženu Bohu? A dìkuji dennì své ženì?

Vychloubám se tím, co dobrého jsem své ženì a druhým daroval?

Necítím se v manželství být tou dùležitìjší polovinou? 

Nepøipomínám své ženì „vše dobré“, co jsem jí dal èi pro ni udìlal?

Jak pøijímám napomenutí a výtky své ženy? A dìtí? 

Nemám pocit, že oni mi nemají co vytknout?



.. slibuji, že Ti zachovám lásku...

LÁSKA NEHLEDÁ SVÙJ PROSPÌCH
Ve kterých manželských situacích jednám èasto ve svùj prospìch? 

Nejednám v manželském vztahu zištnì - formou nìco za nìco?

Neoèekávám, že když v nìèem vyhovím já, musí zákonitì i žena vyhovìt mnì?

Konzultuji pravidelnì rùzné (vztahové) situace se svou ženou, 

nebo si jedu svou linii èi mám pøipravené øešení, které dùslednì prosazuji?

Nakolik dokážu vnímat to, co je dobré „pro nás“ na místo „pro mì“?

Vnímám výraznìji vlastní duchovní život nebo náš spoleèný?

Uvìdomuji si, že bych namísto „já“ mìl èastìji užívat „my“?

LÁSKA NEJEDNÁ NEÈESTNÌ
Vzpomínám si v nedávné dobì na neèestné chování vùèi své manželce? 

Kdy jsem naposledy své ženì lhal? Proè právì v této záležitosti?

Používám milosrdné lži, polopravdy èi nepravdy?

Jsem ke své ženì dlouhodobì v nìjaké oblasti neupøímný?

Odevzdávám to Bohu, nebo to neøeším a èekám, až to pøejde?

Nemìøím ostatním jiným metrem než sobì?

Nejsem vùèi své rodinì nebo lidem kolem pøehnanì kritický?

Dokážu být v rodinì spravedlivý ve svých soudech?

Jsem pro svou ženu i rodinu skuteènì vzorem v øeèi, v chování, v lásce, 

ve víøe, v èistotì (srov. 1. Tim 4,12b)?

Nevolím v životì i ve svém vztahu neèestné jednání jako útìk od pravdy 

nebo jako zkratku? 

Mohou v mé osobì dìti vidìt muže, který je èestný?

Mohl bych se svatým Pavlem øíci: „Jednejte podle mého pøíkladu, 

jako já jednám podle pøíkladu Kristova“ (1 Kor 11, 1)?

Nakolik zapojuji Boží všemohoucnost do této oblasti?

Èím je mé chování skuteènì motivováno: láskou nebo sobectvím? 

Vybavují se mi pøíklady z nedávné doby?

Vnímám svou ženu a dìti jako ty první, za které mi dal Bùh odpovìdnost?

Je moje manželka první a hlavní pomocnicí, která mì má doprovodit na cestì k Bohu?

Jsem si vìdom, že musím do manželského vztahu neustále investovat èas a úsilí?

Dokážu obìtovat svùj èas, aby moje žena mohla odpoèívat?  

Aniž bych uvažoval formou: „když Ty, tak i já“?

Žiji spíše s myšlenkou na to, jak ženì udìlám radost, 

nebo hledám èastìji svùj vlastní prospìch? 

Dokážu jí udìlat radost i pøesto, že v tom nemusím mít zalíbení

 (napø. tanec, návštìva tchýnì, výlety, modlitba)?

Co vnímám jako své manželské povinnosti? 

Plním je s láskou nebo s nudnou rutinou každodennosti?

Nakolik zapojuji Boží všemohoucnost do této oblasti?

.. slibuji, že Ti zachovám lásku...

LÁSKA NEPOÈÍTÁ KØIVDY
Nesu si ve svém srdci zranìní z mládí, které se projevuje v mém manželském soužití?

Používám jej jako výmluvu (omluvu) nebo se s ním snažím nìco dìlat?

Mám ve svém srdci bolesti minulosti, kdy mi manželka ukøivdila? 

A naopak - nese si i ona takové stopy?

Dokážu opravdovì odpouštìt, nebo pøistupuji k odpuštìní stylem 

„odpouštím, ale nezapomenu“ nebo „odpouštím, hlavnì aby byl klid“?

Nepøipomínám ženì neustále vše, èím mì naštvala a zranila? 

I pøesto, že jsme to již øešili èi prosila o odpuštìní?

Øeším problémy ve vztahu systémem „tichá domácnost“? 

Vydržím nejdéle? Jak tyto stavy asi prožívají mé dìti?

Dokážu se své ženì omluvit? A vlastním dìtem? 

Nebo to pouze nechám vyprchat a neøeším to?

Jsem schopen pøijímat a snášet psychickou bolest, kdy mi ublížili blízcí? 

Jak reaguji na útoky druhých vùèi mé osobì? A jaký pøíklad tím dávám svým dìtem?

Dokážu ránu nejenom dát, ale i pøijmout? 

Jsem schopen pro rodinu také nìco obìtovat a vytrpìt? 

Nakolik zapojuji Boží všemohoucnost do této oblasti?

LÁSKA SE NEDÁ VYDRÁŽDIT
Jakými zpùsoby dráždím svou ženu? A jak dokáže ona vydráždit mì?

Dokážu udržet na uzdì své emoce, svùj jazyk?

Oplácím zlo zlem, pomluvu pomluvou?

Nebo naopak reaguji na její zlobu dobroøeèením a požehnáním?

Kdy jsem se naposledy nechal strhnout ke høíchu?

Kdy mì naposledy má žena provokovala?

Jak reaguji v podobných situacích? 

Pøekroèuji hranice své tolerance a sebeovládání?

Jak èasto se nechám strhnout k nadávání, vulgarismùm, odsuzování, hnìvu èi násilí? 

Dávám své ženì prostor pro otevøenost a upøímnost?

Reaguji na její podnìty spíše podráždìnì èi agresivnì? Mùže za to hlavnì ona?

Ptám se dennì ženy, èím jsem ji ten den rozhnìval nebo zranil? 

Vnímám, že láska pøedpokládá dùvìru? Považuji se za dùvìryhodného manžela? Proè?

Dovolím své ženì a dìtem chybovat nebo prudce reaguji na každou nepovedenost?

Dokážu pochopit, že svým chováním mohu svou manželku pøivádìt ke vzteku? 

Nedìlám to náhodou schválnì a nemám radost, když se to podaøí?

Nakolik zapojuji Boží všemohoucnost do této oblasti?



.. slibuji, že Ti zachovám lásku...

JAK KONKRÉTNÌ PROJEVUJI SVÉ ŽENÌ LÁSKU?

SLOVEM UJIŠTÌNÍ
Ujiš�uji pravidelnì svou ženu o tom, že je krásná, šikovná, skvìlá, milá…?

Dokážu jí slovy vyjádøit svùj vdìk a obdiv, když se jí nìco povedlo? 

A když se jí nìco nepodaøilo, ponižuji jí, dávám jí to znát, nebo jí spíše povzbuzuji?

Jsem schopen ocenit její kuchaøské umìní, vztah k dìtem a péèi o domácnost?

Mám pøedsevzetí své ženì øíkat každý den nìco hezkého? 

Jsem štìdrý v kritice a šetøím pochvalou, nebo ji dávám pravidelnì poznat, že je cenná?

Vnímám, jak moc potøebuje moje slova ujištìní slyšet?

LÁSKYPLNOU POZORNOSTÍ
Vzpomenu si na svou ženu v prùbìhu dne? Vìnuji jí pozornost po návratu z práce? 

Dokážu si na ní dennì najít èas, aby mi mohla øíci, jak prožila den?

Vìnuji své ženì kvalitní èas bez televize, internetu èi další èinnosti? 

Dokážu jí skuteènì naslouchat?

Zvu svou ženu pravidelnì na pìkný film, veèeøi, procházku èi víkend pouze ve dvou?

Vnímám, jestli má žena nepotøebuje mou pravidelnou pozornost?

RÙZNÝMI DARY
Umím dát najevo svou lásku nìjakou milou pozorností?

Jsem schopen koupit ženì kytku, jen tak – bez potøeby omluvit se èi kvùli výroèí?

Jsem ochoten svou ženu obdarovat, abych jí dal najevo svou lásku? 

Kdy jsem tak uèinil naposledy?

Nehledím pøíliš èasto na peníze a nepovažuji dary za zbyteèné?

Uvìdomuji si, že má moje žena nekoneènì vìtší hodnotu?

Vnímám, že pro mou ženu jsou dárky výrazem lásky a toho, že jsem si na ni vzpomnìl?

SKUTKEM SLUŽBY
Mám milovat manželku jako Kristus miluje Církev: vydává se do krajnosti. Vnímám to? 

Ulehèuji své ženì v domácnosti tím, že jí alespoò trochu pomáhám? 

Beru na sebe nìjaké služby (napø. uvaøit veèeøi, jít na nákup, povìsit prádlo, vysávat,..)? 

Snažím se plnit její prosby co nejrychleji (napø. pøišroubovat polièku, vymìnit žárovku,..)?

Všímám si vìcí, se kterými jí mohu pomoci, nebo si o leccos musí dlouhodobì øíkat? 

Považuji domácí práce za pøíležitost ke spoleèné èinnosti?

Nebo to naopak vnímám jako nìco, co se k mužství nehodí?

Vnímám, že mùže být pro mou ženu praktická pomoc dùležitým vyjádøením lásky?

FYZICKÝM KONTAKTEM
Projevuji své ženì fyzickou náklonnost bez sexuálního podtextu?

Jsem schopen jí obejmout, vzít za ruku, pohladit?

Dokážu jí povzbudit èi podìkovat dotekem? Vnímám øeè jejího tìla?

Jsem vnímavý vùèi jejím potøebám v sexualitì? Netlaèím ji do toho, co jí nesedí? 

Mluvím s ní o sexualitì a tom, co by ráda?

Vnímám, že fyzický kontakt mùže být pro mou ženu zásadním vyjádøením lásky?

.. slibuji, že Ti zachovám úctu...

ÚCTA K MANŽELCE
V èem vnímám dùstojnost své ženy? Závisí na tom, jak zvládá domácnost, 

výchovu dìtí èi jak se chová na veøejnosti? Vnímám ji jako sobì rovnou pøed Bohem?

SEBEÚCTA
Na èem závisí má vlastní dùstojnost? 

Stavím ji na svém postavení, úspìchu, autoritì, finanèní zajištìnosti, vzhledu ?

Jakou roli hraje v mé sebeúctì Bùh? 

Èerpám svou dùstojnost z toho, že mì stvoøil a vybavil køtem, 

abych žil jako svobodný èlovìk, který neotroèí høíchu?

Stejnì i muži: když žijete se svými ženami, mìjte pro nì porozumìní, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, 
protože jsou spolu s vámi dìdièkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic pøekážet. (1. Pt 3, 7)

Kdy ztrácím sebeúctu? Pochybuji nìkdy o sobì a o své hodnotì?

Jakým zpùsobem mou osobní identitu poškodily fyzické zásahy, citové újmy 

èi psychická zranìní z minulosti? Byl jsem bit, zneužíván, šikanován, 

citovì vydírán nebo týrán? Nabourával se nìkdo do mého soukromí? 

Pokud ano, co to udìlalo s vjemem mé dùstojnosti?

Dokážu líèit kladné i záporné stránky mého já, úspìchy i neúspìchy 

mého života aniž bych mìl pocit, že ztrácím úctu?

Jak dalece nechám média ovlivnit vjem vlastní dùstojnosti?

Vnímám „ne-moc“ èi „ne-schopnost“ jako nìco, co mì ponižuje a sráží mou sebeúctu? 

A co se mnou dìlá ztráta autonomie (sobìstaènosti) ?

Jak hovoøím o své ženì s Bohem, na veøejnosti, s pøáteli, pøed dìtmi a s ní samotnou? 

Dokážu vnímat, že žena umí nìco lépe než já? Co? Dokážu to vyjádøit? 

Dokážu se nechat v dané oblasti od mé ženy vést, umím si nechat poradit?

Respektuji hranice jejích schopností nebo si myslím, že je líná èi neochotná, 

když nìco neumí nebo když se jí nìco nedaøí?

Jsem si vìdom toho, že dìti pøebírají mùj pøístup k mé ženì a rodièùm? 

Jsem v tom vzorem? V èem ano a v èem nikoli? 

Èiním svou ženu na sobì závislou? Finanènì, citovì (žárlivost, autoritativnost), 

èasovì (prostor pro vlastní zájmy a pøátele)?

Jsem si vìdom, že má žena roste a zraje i pod mým vlivem?  

Tím, co si o ní myslím a jak k ní pøistupuji? 

Pøiznávám své ženì respekt a tím i oprávnìní k sebeúctì?

Poskytuji jí útìchu a projevuji jí takt? Respektuji individuální hodnoty 

a zvyky manželky? Pøedvídám její osobní potøeby?

Zdùrazòuji nedostateènost èi nezpùsobilost manželky osobnì, pøed dìtmi, 

na veøejnosti? Shazuji ji nebo se vìdomì snažím se jí zastávat a vyzdvihovat?

Jak konkrétnì projevuji svojí ženì úctu? 

Uvìdomuji si,  že neúcta je v Božích oèích na „pøekážku“ (viz citát v úvodu)?



.. slibuji, že Ti zachovám úctu...

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a pøitom nedrží na uzdì svùj jazyk, 
klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. (Jak 1,26)

REPTAJÍCÍ, NEGATIVISTICKÝ, POCHYBOVAÈNÝ A MLÈÍCÍ JAZYK
Nestìžuji si neustále na nìco? Nevidím na všem a na každém pøedevším chyby?

Nereptám s vìènou nespokojeností? Proti Bohu, zamìstnavatelùm, faráøùm, 

farníkùm, biskupùm, církvi, spoleènosti, politikùm, policistùm, mladým, starým, ... ?

Vidím kolem sebe dobro nebo jsem stále jen negativistický?

Mluvím o druhých s pochybností nebo naopak s nadìjí?

Nemlèím ke zlu kolem sebe? Jsem schopen pojmenovat vìci pravým jménem?

Jsem schopen promluvit, když se druhým dìje nepravost nebo dìlám, že to nevidím?

Dokážu upozornit bližního na høích, aniž bych ho urazil a zranil? Bez arogance?

LŽIVÝ, MANIPULATIVNÍ, LICHOTIVÝ A FLIRTUJÍCÍ JAZYK
Nepoužívám lež k vlastnímu užitku (postavení, finance, majetek)?

Nepodvádím èi neobcházím zákon? Skrze špatné vyúètování projektù, daní, … ?

Øíkám vždy pravdu nebo se utíkám i k nepravdivým èi polopravdivým výrokùm?

Jak moc využívám manipulativního chování a jednání? Neomlouvám si cílem i cestu?

Uvìdomuji si, že ani pozitivní (dobrý) cíl neospravedlòuje ke špatnému jednání?

Nevtírám se druhým do pøíznì lichocením (napø. výše postaveným) ?

Nevedu lichotivé øeèi s cizími ženami? Nejsem úlisný?

Nevedu neèisté øeèi plné dvojsmyslù a oplzlostí?

UKVAPENÝ, ROZDÌLUJÍCÍ A SVÁRLIVÝ JAZYK
Nejsou moje soudy a závìry o druhých ukvapené? Není mé jednání zbrklé?

Nezpùsobují moje slova rozdìlení? V rodinách, zamìstnání, církvi, spoleènosti?

Nerozsévám namísto pokoje svár a nenávist?

Vyhledávám hádky, nebo se jim snažím pøedcházet? 

Zapojuji se do konfliktù aktivnì a rád, nebo se je naopak snažím urovnat?

Nenavádím druhé proti sobì? Dìti proti ženì, šéfa proti zamìstnancùm, apod. ?

POMLOUVAÈNÝ, KLEVETIVÝ A VYCHLOUBAÈNÝ JAZYK
Mluvím pøed ostatními o druhých dobøe, nebo vytahuji to, co jim nejde?

Jsem schopen na druhých vidìt pøedevším to dobré?

Libuji si v planých øeèech, pomluvách a bulváru?

Jak trávím èas v rozhovorech s druhými?

Kolik èasu z toho zabere hodnocení èi pomlouvání druhých?

Vychloubám se a mluvím pøedevším o sobì nebo dovedu také naslouchat?

HRUBÝ, ZRAÒUJÍCÍ, ZASTRAŠUJÍCÍ, OBVIÒUJÍCÍ A VULGÁRNÍ JAZYK
Jsou moje slova tvrdá nebo pøívìtivá? Zastrašuji druhé? Neobviòuji je pøíliš èasto?

Uvìdomuji si všechny chvíle, kdy jsem slovy nìkoho zranil? 

Vnímám to vùbec jako høích nebo neøeším, co jsem kdy a komu øekl? 

Jak èasto užívám vulgarismy? Jsou opravdu nutným nástrojem emocionální ventilace? 

Nepoužívám je již bìžnì jako normální souèást mého vyjadøování?

JAK KONKRÉTNÌ PROSÍM O ODPUŠTÌNÍ?

.. slibuji, že Ti zachovám úctu...

PROSBA O ODPUŠTÌNÍ
Dokážu prosit o odpuštìní? I s vìdomím, že mi druhý nemusí odpustit?

Dávám prosbou o odpuštìní najevo, že mi na tom opravdu záleží?

Umím dát prosbou najevo, že jsem si vìdom toho, že zasloužím trest?

Dokážu se odevzdat do rukou druhého a ztratit tak kontrolu nad situací?

Aniž bych se naštval, když reakce neodpovídá mým pøedstavám?

Jsem si vìdom toho, že prosba o odpuštìní je vyjádøením zájmu o druhého?

VYJÁDØENÍ LÍTOSTI
Jsem schopen vyjádøit lítost?

Mívám pocit viny a zahanbení, nebo si vlastní selhání omlouvám èi je bagatelizuji?

Shoduje se mé vyjádøení lítosti s øeèí mého vlastního tìla? 

Nebo je již ze zpùsobu vyjádøení cítit neupøímnost?

Dokážu být pøi vyjádøení lítosti dostateènì konkrétní?

Nepøipojuji k vyjádøení lítosti další vìty typu: „ale Ty“; „jenomže“; „to je proto, že“?

Dokážu vyjádøit lítost oddìlenì od všeho ostatního?

Uvìdomuji si, že vyjádøení lítosti mùže být základním krokem k omluvì a odpuštìní?

PØIJETÍ ZODPOVÌDNOSTI
Jsem schopen pøiznat, že jsem udìlal chybu?

Nevnímám to jako slabost a tedy i nìco, co nesmí být zjeveno?

Dokážu zastavit záplavu vlastního odùvodòování selhání (høíchu)?

Umím pøijmout zodpovìdnost a uznat vlastní chybu klidnì a bez podráždìní?

Jsem schopen se k tomu pøiznat veøejnì a øíci to druhým, èi to dokážu pouze ve skrytu?

NÁPRAVA ŠKODY
Vnímám, že k odpuštìní (i ve svátosti smíøení) èasto patøí také náprava škody?

Jsem schopen své ženì jako nápravu projevit lásku? Nebo to „odbudu“ kvìtinou?

Snažím se aktivnì hledat zpùsoby, jak napravit škodu, kterou jsem zpùsobil?

Dokážu napravovat škodu bez ohledu na reakci èi neocenìní – èistì z podstaty skutku?

Nevynucuji si nápravou škody odpuštìní? Nejednám v takové chvíli manipulativnì?

Jsem si vìdom toho, že nenapravením škody mohu komplikovat cestu k odpuštìní?

UPØÍMNÉ POKÁNÍ
Jsem ochoten pracovat na opakovaných chybách a selháních, které mé blízké ubíjejí?

Co pro to konkrétnì dìlám?

Hledám pùvod a dùvod svých (i opakovaných) chyb, selhání a høíchù?

Snažím se, aby pokání proniklo až do srdce a nastala skuteèná zmìna smýšlení/chování?

Nezùstávám pouze u slov omluvy, aniž by to mìlo praktický dopad na mé chování?

Dokážu si navržené zmìny zapsat nebo se již za krátký èas vytratí z mé hlavy?

Jsem schopen postupovat po krùècích? Umím se navrátit zpìt, pokud opìt selžu?

Jsem si vìdom toho, že upøímné pokání mùže být konkrétní cestou k odpuštìní?

Jsem si vìdom toho, že pøijetí zodpovìdnosti bez sebe-omlouvání je dùležitým krokem k odpuštìní ?



.. slibuji, že Ti zachovám vìrnost...

VÌRNOST SVÉMU POVOLÁNÍ K MANŽELSKÉMU ŽIVOTU 
Bùh je Skála . Jsem i já pro svou ženu skálou, o kterou se mohou opøít? 

Jsem pevný, pøímý, dùsledný a milosrdný? 

Jsem hodný toho, aby žena svìøila svùj život do mých rukou?

Jsem vìrný i ve svém hnìvu/nevrlosti nebo ztrácím nad sebou kontrolu?

Vìrnost je ovoce Ducha svatého : vidím jeho pùsobením ve své rodinì? 

Má žena/rodina potøebuje hmatatelné projevy mé vìrnosti - dokážu být iniciativní 

(napø. v plánování, rozhodování, práci, duchovním životì, usmíøení, lásce, slibech?)

Jsem rozhodný? Dokážu udìlat první krok i s vìdomím, že mohu selhat?

 Bývám vìrný v malièkostech?  

Ctnost vìrnosti mám také rozvíjet vzhledem ke svým obdarováním: 

jaké høivny jsem od Pána obdržel pro svou rodinu, ženu, církev? 

Jak své høivny konkrétnì rozvíjím?

Svátost manželství je Boží dar, ke kterému spoleènì dorùstáme. 

Jaký mám pøed oèima ideál manželství? Jak se mi (nám) daøí jej žít? 

Hájím ideály manželství nebo jsem již rezignoval? 

(Dt 32,4)

(Gal 5, 22)

Kdo je vìrný v nejmenší vìci, je vìrný také ve velké; kdo je v nejmenší vìci nepoctivý, 

je nepoctivý i ve velkém (Lk 16,10).

VÌRNOST SOBÌ A VÌRNOST BOHU
Co pro mne znamená mùj køest? Žiji z køestního pramene? 

Nechávám proudit Boží milosti skrze mé myšlenky, slova a skutky? 

Nejsem Bohu nevìrný a nevnímám potøebu nechat se napájet od køestního pramene 

(ponoøením se do modlitby, postu, almužny, èetby Písma, šíøení Evangelia, života ze svátostí atd.)?

Nezastavuji zpùsobem svého života proud milostí? 

Jsem otevøen Bohu, aby skrze mì mohl pùsobit v tomto svìtì?

Uvìdomuji si, že nevìrnost køestním slibùm, tj. nevìrnost Bohu, 

má nesmírnì závažné dùsledky?

Uvìdomuji si, že všude, kde chybí vìrnost vùèi Bohu, chybí i mezilidská vìrnost 

a nelze se pak na nikoho spolehnout ? 

Vnímám v tom svou nenahraditelnou úlohu ve svých vztazích?

Naše vìrnost Bohu mùže selhat, nebo� jsme lidé nestálí, ale Bùh nemùže zapøít sám sebe, 

On je vìrný chci Mu dnes znovu øíci „a� se mi stane podle Tvé vùle“?

(srov. Jer 9, 2-7)

(2 Tim 2,13) - 

VÌRNOST MUŽE JAKO KNÌZE, PROROKA A KRÁLE
Být køes�anem znamená být pomazaným, tedy zasvìceným Bohu pro plnìní Jeho vùle.

Patøit Bohu a sloužit mu ze všech sil. To v sobì skrývá vìrnost tøem dùležitým 

rovinám služby: knìze, proroka a krále.

 Muž reprezentuje rodinu pøed Bohem jako „knìz“, Boha pøed rodinou jako „prorok“ 

a vládne Božím jménem jako „král“.

.. slibuji, že Ti zachovám vìrnost...

JSEM VE SVÉ RODINÌ PROROKEM?
Prorok odhaluje a svým životem v Duchu a Pravdì zjevuje Boží vùli. 

Prohlubuji svou víru, abych mohl jako prorok pøedávat víru své manželce a rodinì? 

Ukazuji na Boha svým vyuèováním? Vykládám doma Boží slovo? 

Zabývám se jím? Uèím své dìti a ženu milovat Písmo?

Pokud mì s Písmem neuvidí, jak se ho nauèí používat? Odloží jej jen proto, že já také neètu?

Uèím dìti žít s Bohem? A jsem schopen jim naslouchám v tìchto oblastech?

Vnímám, že skrze svátost manželství mám zvláštní úèast na tajemství Boží Trojice, 

ve které jeden žije pro druhého v lásce? 

Poznávám, že se nám Bùh chce dávat poznat ve velkých vìcech i v každodennosti života? 

Dokážu svou manželku a rodinu uvádìt do tohoto tajemství tím, 

že jim odhaluji konkrétní Boží pøítomnost v životì naší rodiny?

Pøedstavuji Ježíše své ženì a dìtem, aby se stal našim dùvìrným rodinným pøítelem? 

Nebo je Ježíš spíše jako náš soused nebo obèasná návštìva?

Ukazuji na Boha svým pøíkladem? Vnímá díky mému pøíkladu moje rodina 

Boha jako silného, pøístupného, soucitného a milujícího nebo naopak zahoøklého, 

kritického, zlostného, plného hnìvu a zraòujících poznámek?

Jsem schopen své bližní kárat, ale zároveò jim také projevit hojnost milosrdné lásky? 

Dokážu dítì vychovávat, ale neubírat mu odvahu nevhodnými èi pøehnanými požadavky?

Dokážu dìtem pøedávat základní pravdy víry pøi všední èinnosti?

JSEM VE SVÉ RODINÌ KNÌZEM?
Miluji svou ženu, jako Kristus si zamiloval církev ? 

Pøináším za ni nejvyšší obì�, tj. sám sebe?

Zakouší má manželka, mé dìti, že pøináším požehnání a že se mi mùže svìøit?

Køtem jsem dostal úèast na Kristovo knìžství : snáším vše trpìlivì, 

napø. manželèina slova, chování, rodinný život, tìžkosti života?

Pokud bych za nìkoho nedìkoval, jak bych se za nìj mohl modlit? 

Pøináším Bohu pravidelnì „obì� díkù“? Dìkuji pravidelnì za svou rodinu Bohu? 

Pøedkládám Pánu své pøímluvné modlitby? 

Vyprošuji pravidelnì své ženì a rodinì požehnání? 

Jsem si vìdom, že jsem pøed Bohem zodpovìdný za pøímluvy za svou rodinu?

Jsem dobrým pastýøem, který vede svou rodinu i po duchovní stránce? 

Jak dalece pøipravuji cestu Pánu ve své rodinì?

Uplatòuji svou víru ve prospìch dìtí jako otec v evangelijním pøíbìhu, 

který prosil o uzdravení svého syna ? 

Dokážu jako on prosit a odpovìdìt „ “ 

Jsem ochoten obìtovat svou manželku a dìti, tak jako Abrahám , 

v dùvìøe, že Bùh jim nikdy neuškodí?

(Ef 5,25)

(Zj 1, 5-6)

(Mk 9, 17-27)

 

Vìøím, pomoz mé nevíøe!

(Genesis 22, 1-14)



JAK KONKRÉTNÌ PROJEVUJI SVÉ ŽENÌ VÌRNOST

.. slibuji, že Ti zachovám vìrnost...

JSEM VE SVÉ RODINÌ KRÁLEM?
Král Ježíš je laskavým vládcem, spravedlivým soudcem, vìrným ochráncem, 

dùvìryhodným otcem svého lidu a jeho království není z tohoto svìta. 

Uvìdomuji si, že mì Ježíš zve, abych zjevoval Jeho kralování skrze mùj život? 

Vedu svou manželku a rodinu laskavì? Diktuji svévolnì nebo vládnu moudøe? 

Pøináším do své rodiny Boží øád?

Dokážu øíci rozhodné slovo plné autority, abych svou rodinu vedl po Boží cestì?

Uvìdomuji si, že mám být ochranou hrází mezi svou rodinou 

a nebezpeèím života vèetnì veškerých tlakù, které pøichází z venèí?

Platí pro mì nárok, že muž „

“ 

Mám v rovnováze kázeò a lásku?

Svým køtem jsme se stali èleny královského rodu a získali jsme tím vznešený úkol: 

hájit svého krále a položit za Nìj svùj život. 

Ukazuji své ženì a rodinì zásady a cíle, které vedou k vìènosti? 

Evangelizuji své bližní, tj. pøivádím je k Ježíši žitým køes�anstvím? 

Jakým zpùsobem? 

Kde se mi daøí, kde selhávám? 

má dobøe vést svou rodinu a mít dìti poslušné a poèestné; 

nedovede-li nìkdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? (1. Tim 3,4-5) 

Dokážu být své ženì vìrný?  Ve všech situacích a za všech okolností?

Jaká situace by s mou vìrností zamávala? Odklon od Boha, nevìrnost, … ?

Kde vnímám hranice vìrnosti? 

Uvìdomuji si, že i vìrnost je záležitostí vùle a rozhodnutí namísto emocí?

Objal jsem vèera své dítì a svou ženu? 

Ježíš praví: každý, kdo hledí na ženu chtivì, již s ní zcizoložil ve svém srdci.  

Jsem si vìdom toho, že chtivý pohled èi setrvání u neslušných myšlenek je nevìrností? 

A že drobné kompromisy mohou vést až k fyzické nevìrnosti? 

Chápu, že nevìrnost není jen otázkou smilstva? 

Že mé srdce mùže být nevìrné i jiným zpùsobem? 

Že nevìrou mùže být vše, co dosadím na místo své ženy? Jakákoli náhražka. 

Nejsem své ženì nevìrný skrze rùzné útìky? 

Kdy namísto toho, abych trávil èas s ní, radìji zùstávám déle v práci? 

Utíkám se ke svým koníèkùm? Jsem pøíliš aktivní v politice èi ve farnosti? 

Vìnuji se více dìtem než jí? Jdu radìji spát? 

Dìlám cokoli, jen abych nebyl v danou chvíli se svou ženou?

Nežiji pouze „vedle ženy“ namísto toho, abych žil „s ní“? 

(Mt 5,28) 

.. slibuji, že Tì nikdy neopustím...

Co je pro mì to dobré, co spoleènì neseme? Jakým dobrem pøispívám já a jakým má žena? 

A jaké dobro dostáváme od Boha? Projevuje se Bùh v našich životech každý den nebo jeho 

péèe o naše manželství zdánlivì skonèila tím, že nám dal dar vzájemného života a dar lásky? 

Dokážu popsat, co je pro mì v manželství to zlé? 

Co je pro mì nároèné, co tìžce snáším a èím se cítím omezen èi ohrožen? 

Pomáhám své ženì prakticky nést bøemena života a bojovat se všemi sklony ke zlu, 

by� mnohdy tøeba „jen“ ustaviènou modlitbou? 

Ulehèuji jí od zla a pokušení, které na ni doléhá ze svìta a spoleènosti? 

Nakolik proudí zlo do našeho manželství skrze mì?

Bojuji za naše manželství dnes a dennì? Obìtuji se v dobách, kdy se nám spolu tìžko žije? 

Kdy to naposledy bylo? Nerezignoval jsem již?

Jak hospodaøíme s penìzi? Dokážeme nìjaké rozdat potøebným? I lidem kolem sebe? 

Aniž bychom oèekávali vdìk èi protislužbu?

A jak hospodaøíme s èasem? Dokážeme být vùèi Bohu velkorysí v èase, který mu vìnujeme?

Jsme také štìdøí v darování èasu jeden druhému, tzn. investujeme do svého vztahu?

Jsem si vìdom toho, že ani peníze, ani èas nejsou pouze moje? Že jsem správcem tohoto

„majetku“ a jednou budu z jeho užívání skládat úèty?

Vím, že ani dìti nejsou mé? Že na nì nemám majetnický nárok, ale jsem pouze opatrovníkem,

který je doprovází na urèitém úseku jejich života? Vnímám, že jsou svobodnými Božími dìtmi

a mohou jít jinou cestou než bych chtìl já? Dokážu takto nemajetnicky pøistupovat i ke své ženì?

Jsem schopen pøijímat vše, co život pøináší, jako Job? 

Nebo hned útoèím na Boha s otázkou, jak tohle mohl dopustit? 

Protože mám pocit, že se mi mùže dít jen to dobré? Vnímám, že i mùj život jednou skonèí? 

A že èas mé smrti a odchodu na vìènost není v mých rukách?

Dokážu Boha chválit i v tìžkostech, pøi ztrátì blízkých a ve všech osobních bouøí? 

(srov. Job 2,10 a dále)

Co vnímám pod slovy „nikdy Tì neopustím“? Vnímám tento závazek jako absolutní?  

I pøi závislosti, nevìøe, odklonu od Boha, utrácení, potratech, násilí, manipulaci, krádeži èi vraždì?

Znamená to, že i kdybych høích své ženy neunesl, že jsem odhodlán dostát svému slibu 

vìrnosti i v pøípadì krajní možnosti odlouèení se od ní životem v celibátu? 

A kdyby mì žena opustila?

Jak se doživotní slib prakticky projevuje? Je pro mì tato oboustranná dùvìra jistotou, 

o kterou se mohu opøít, nebo naopak stagnací, protože že už „mám své jisté“?

Dokázal bych se o ženu postarat a neopustit jí i v pøípadì jejích úrazù a vážných nemocí? 

Tedy v situacích, kdy by nebyla schopna uspokojit mé potøeby (fyzické, psychické, 

duchovní) èi došla k zásadní promìnì vzhledu?

Jsem si vìdom, že opuštìnost nemusí nutnì znamenat pouze fyzický odchod, 

ale i zmìnu života z „žiji s ní“ na „žiji vedle ní“? Jak se projevuje fakt, že jí neopouštím? 

Vybavuji si chvíle, kdy jsem jí opustil, by� tøeba jen v myšlenkách? 

Nemùže moje žena cítit opuštìnost díky mé lhostejnosti a nezájmu o ni jako ženu? 

O její potøeby, sny a tužby?

...a že s Tebou ponesu dobré i zlé ...



... k tomu a� mi pomáhá Bùh...

POTØEBUJI POMOCI?
Vnímám, že potøebuji pomoc od Boha? S èím vším? 

Kde se ve svém vztahu cítím bezmocný èi neschopný? 

Jak se projevuje tato potøeba?

A jak èasto prosím Boha o pomoc? 

Jsem schopen pøijmout, že Bùh mùže mít jiný plán? 

Že jeho cesty mohou být jiné než jaké jsou moje pøedstavy? 

Jsem ochoten pøipustit, že mùže Bùh promlouvat i skrze lidi nebo životní situace? 

Rozlišuji tyto situace v denním zpytování svìdomí, 

nebo alespoò týdenním zpytování svìdomí?

Nevyznávám pouze ústy, že potøebuji pomoci, 

aniž by to v mém životì mìlo nìjaký konkrétní dopad?

Jsem si vìdom toho, že jsem nevìrný a že jen ze své síly nemohu nikdy dostát 

manželského slibu? 

Nakolik prosím Ježíše o pomoc, aby slova, která øekl Petrovi, mohl øíci i mnì, protože i já 

je potøebuji slyšet: “Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala“ (Lukáš 22,32)

MANŽELSKÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT
Jaký vedeme se ženou duchovní život?

Nejsem køes�anem pouze navštívením nedìlní bohoslužby?

Nespoèívá moje køes�anství jenom v morálce a snaze dodržovat desatero?

Neplatí i pro mì slova z knihy Zjevení? "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. 

Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, 

nesnesu tì v ústech. 

Není mùj zájem o Boha a Jeho vìci pøíliš vlažný?Je mùj zájem spíše studený nebo horký?

(Zjevení Janovo 3, 15-16)

Modlíme se doma spoleènì? 

Vyznáváme spoleènì své høíchy Bohu?

Rozvíjíme svou víru èetbou, rozhovory, sdílením zkušeností, návštìvou akcí, exercicií ?

Mluvíme doma o „Božích vìcech“ jako o bìžné souèásti našeho života? 

Vnímám náš spoleèný rùst ve víøe?

Uvìdomuji si, že neexistuje “šedá zóna”, ale že v duchovním životì buï rostu, nebo padám?

Zapojujeme se do dìní v církvi? Navštìvujeme, spoleènì èi každý zvláš�, 

pravidelnì nìjaká farní spoleèenství nebo církevní akce?

Máme touhu se s druhými scházet také za úèelem spoleèné modlitby?

Nakolik jsme ochotni udìlat nìco pro Boha a pro druhé lidi a kdy naposledy 

jsme pro nì nìco udìlali?

Vidíme, že i nás Bùh obdaroval, abychom také pomáhali druhým lidem jako On nám?

K jaké službì Bùh volá mì? A k jaké mou ženu?  

Uvìdomuji si, že každý od Boha nìco dostal a že s každým Bùh poèítá?

MODLITBA ODEVZDÁNÍ SE BOHU

Dobrý Otèe, z celého srdce a z celé duðe se ti dnes odevzd? v? m. 
Pøebývej v mém srdci. Øíkám ti dnes své „ano“. Otvírám ti všechny 
skryté pøíbytky svého srdce a øíkám ti: „Pøijï a zabydli se u mì.“

Ježíši, ty jsi Pán mého života. Vìøím v tebe a uznávám tì za svého 
Pána a Zachránce. Patøím ti, jsem tvùj služebník.

Duchu Svatý, veï mì k ještì vìtšímu obrácení se k Ježíši. 
Pøenechávám ti všechno: své zdraví, svoji rodinu, své vlastnictví, 
svoje peníze, svoji práci, své talenty, své vztahy, svoje využívání èasu, 
svoji budoucnost. Pøedávám ti také svoje názory, svá rozhodnutí 
a svoji vùli. Pøedávám ti svá pøedsevzetí, která jsem dodržoval, i ta, 
která jsem porušoval. Pøináším ti své slabosti i svoje silné stránky. 
Dávám ti své pocity, své strachy a nejistoty, svoji sexualitu a zranìní 
svého života a zlozvyky, které mì spoutávají. Zvláštì ti odevzdávám 
… (další oblasti života tak, jak Ti je Duch Svatý vnuká).

Pane mého života, jsme spojeni v jedno. Ty jsi vinný kmen, já jsem na 
nìm ratolestí. Naplòuješ mì svou pøítomností. Mùj život pochází od 
tebe. V té míøe, jak se ti odevzdávám a jak o to prosím, rozvíjíš ve mnì 
svoji sílu, moudrost, a moc posvìcení – jak je právì potøebuji – a svùj 
pokoj a radost.

Duchu Svatý, dary, které jsi mi dal ve køtu, chci pøijmout a dovolit, 
aby nesly ovoce: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umìní, zbožnosti 
a báznì Boží . Chci s tebou spolupracovat, abych jako køes�an 
tìmito dary rostl. Podøizuji se ti a prosím tì, rozvíjej ve mnì svá 
charismata podle své dobrotivé vùle k prospìchu druhých: slovo 
moudrosti a poznání, sílu víry, dar uzdravování, zázrakù, prorocké 
øeèi, rozlišování duchù, dar jazykù a jejich vykládání , 
abych o tobì svìdèil ve svìtì, který trpí. Vybav mì, abych byl 
apoštolem, evangelistou, prorokem a uèitelem pro hlásání tvého 
evangelia .

Duchu Svatý, veï mì v lásce a pokoøe a dej, a� ve mnì pùsobí tvá síla, 
abych nesl plody. Kéž mohu užíváním tvých darù šíøit tvoji lásku a 
milosrdenství!

(Iz 11,2)

(1 Kor 12,7-10)

(Ef 4,11)



MODLITBA ODEVZDÁNÍ SE BOHU

Pøijï, Duchu Svatý, pøijï! Skrze tebe budu uskuteèòovat nejvìtší z 
tvých darù, totiž milosrdnou lásku . Pøijmi mì tedy, 
promìò mì, naplò mì, posvì� mì. Dej, abych tvých darù tak používal, 
že se skrze mì bude zjevovat tvá láska a tvé milosrdenství. Pane, 
rozšiø mi srdce. Nechci ukládat žádné meze tomu, co ve mnì chceš 
vykonat. Duchu Svatý, rozšiø mou schopnost otevírat se ti. Mocnì ve 
mnì pracuj. Pøeji si, aby se ve mnì Boží plán naplnil, a k tomu 
potøebuji, mocný Duchu Boží, tvou pomoc. Pøijï, Duchu Svatý, pøijï! 
Když se skrze mì dotýkáš druhých, pak uzdravuješ i mì, tak vìøím.

Dìkuji ti, že svou láskou projasòuješ mùj život. Dìkuji, že naléváš 
balzám své lásky na mé rány a na jizvy mé minulosti, které ještì stále 
ovlivòují zpùsob mého myšlení a zužují moji svobodu. Dìkuji, že 
pøinášíš svìtlo do mého života tam, kde jsou stíny. Dìkuji, že své teplo 
pøinášíš do mé duše tam, kde je chlad a temnota.

Duchu soucitu, dotkni se mého srdce, vynes z nìho ještì nevyplakané 
slzy, osvoboï mì od smutku, který jsem ještì nezpracoval, uèiò, a� 
nesnesitelné bolesti, strachy, zranìní a traumata povstanou z hrobu, 
do nìhož byly zakopány.

Duchu moudrosti, dìkuji, že pùsobíš v koøenech mých opakovaných 
neúspìchù. Duchu nìžnosti, procházej mé dìtství a dospívání. Pomoz 
mi podívat se do tváøe mé minulosti. Dìkuji, že jsi mi pøipomenul, že 
Ježíšova láska tam byla vždycky pøítomná, aby vyplnila nedostatek 
lásky, který mì zranil a poznamenal.

Duchu Svatý, pøenechávám tento pøípad tvé uzdravující síle; 
dìkuji Ti, že mùžeš zlé promìnit v dobré. Sláva tobì, Pane Ježíši.

Dìkuji, Duchu Svatý, za tvou pøítomnost ve mnì a v druhých. 
Dìkuji, že jsi mým Pøítelem, Uèitelem, Utìšitelem, Rádcem, 
Podnìcovatelem, Vùdcem, Ochráncem, Obhájcem, mou silou a mým 
svìtlem. Amen. Aleluja.

(1 Kor 13,13)

Podìkuj Duchu Svatému za to, že proniká tvùj život a vyvolává v pamìti všechny 
zlé vzpomínky, které potøebují uzdravení. Když v tobì vystupují, pak prostì øíkej:

Mužství v Písmu

Vznìtlivý muž roznìcuje sváry, kdežto shovívavý spory uklidòuje. Pø 15, 18

Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní èerpá. Mnoho lidí 
rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde? Pø 20, 5-6

 Mìsto se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Pø 25, 28

Vìrný muž má mnoho požehnání, ale kdo se žene za bohatstvím, 
nezùstane bez trestu. Pø 28, 20

Jako pomatený, který støílí ohnivé šípy a smrtící støely, tak jedná muž, 
který obelstí bližního a øekne: "Já jsem jen žertoval." Pø 26,18-19

Když se smìje hlupák, èiní to hlasitì, avšak chytrý muž se sotva tiše usmìje.
Sír  21, 20

Moudrý muž nebude mít odpor k Zákonu, kdo se však má k nìmu pokrytecky, 
je jako loï v bouøi. Sír  33 2, 

Kde není plot, tam bude majetek rozkraden, kde není žena, 
tam bude muž naøíkat a bloudit. Sír  36, 25

Tupec má potìšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Pø 10, 23

Èím je kdo rozumnìjší, tím více bývá cenìn, 
muž køivé povahy však bude pohrdnut. Pø 12, 8

Jdi z cesty muži hloupému, nebo� na jeho rtech poznání nenalezneš. Pø 14, 7

Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává. Pø 20, 3

Bùh stvoøil èlovìka, aby byl jeho obrazem, stvoøil ho, 
aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvoøil. Gn 1,27
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