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Nikdy se nepřestaň své ženě dvo-
řit. Nepřestaňte chodit „na  rande“. 

NIKDY ji nepovažuj za  samozřejmost. 
Když jsi ji požádal o  ruku, slíbils jí, že 
budeš mužem, který vlastní její srdce 
a  chrání ho. Je to ten nejdůležitější 
poklad, který ti byl kdy svěřený. ONA SI 
TĚ VYBRALA. Nikdy na to nezapomínej 
a NIKDY SE NESTAŇ LENIVÝM v lásce.

CHRAŇ SVÉ VLASTNÍ SRDCE. 
Tak jako ses zavázal být ochráncem 

jejího srdce, se stejnou ostražitostí musíš 
hlídat to své. Měj se rád, buď otevřený pro 
okolní svět, ale ve  tvém srdci ať je jedno 

zvláštní místo, kam nesmí vstoupit nikdo 
jiný než ona. Měj toto místo vždy připra-
vené, abys ji tam přijal. Zvi ji tam. Avšak 
nedovol, aby tam vstoupil kdokoliv jiný 
nebo cokoliv jiného.

ZAMILOVÁVEJ SE ZNOVU 
A  ZNOVU… A  STÁLE DOKOLA. 

Lidé se mění. Ani vy nebudete stále těmi 
stejnými lidmi, kterými jste byli v  den 
svojí svatby. A proto je důležité každý den 
se znovu rozhodnout jeden pro druhého. 
Vždy bojuj o  lásku své ženy, tak jako jsi 
o ni bojoval, když ještě nebyla tvoje.

VŠÍMEJ SI NA  NÍ TOHO DOB-
RÉHO. Soustřeď se na  to, co na  ní 

miluješ. Protože to, na co se zaměříš, bude 
růst. Jestliže se zaměříš na to, co tě rozči-
luje, časem už nezůstane nic víc než stále 
nové a  nové důvody k  rozčilování. Když 

„Nejsem žádným odborníkem 
na vztahy. Ale když si projdete 

rozvodem, začnete mnohé věci 
vidět z nové perspektivy a chtěli 
byste řadu věcí v minulosti dělat 
jinak…,“ říká muž, který sestavil 

těchto dvacet rad po tom,  
co po šestnácti letech manželství 

přišel po rozvodu o svou 
manželku. A dodává:  

„Zde jsou rady, které bych si  
přál znát dřív.“

„Vytrvalost je jakýsi předobraz věčnosti.“
       sv. Bernard

       v kruhu rodiny

Rady do manželství,
které jsem měl znát dřív
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Foto: Flickr, garryknight (CC by 2.0)
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se však zaměříš na  to, co miluješ, ani 
nebudeš vědět jak a  budeš pohlcený lás-
kou. Soustřeď se na  to až do  chvíle, kdy 
už nedokážeš vidět nic než lásku, a tehdy 
si uvědomíš, že jsi ten nejšťastnější muž 
na světě, když máš za manželku tuto ženu.

NENÍ TVÝM ÚKOLEM JI ZMĚNIT 
NEBO NAPRAVIT. Tvým úkolem je 

milovat ji takovou, jaká je, bez jakéhokoliv 
očekávání, že se jednou změní. A jestliže 
se změní, miluj tu, kterou se stala – ať už 
bude takovou, jakou jsi ji chtěl, anebo ne.

ZODPOVĚDNOST ZA  SVÉ EMO-
CE MÁŠ TY. Neber to tak, že je úko-

lem tvé ženy udělat tě šťastným, a také tě 
nemůže udělat nešťastným. Především 
ty sám jsi zodpovědný za nalezení svého 
vlastního štěstí, přes které se může přelít 
radost do vašeho vztahu a vaší lásky.

NIKDY NEOBVIŇUJ svou ženu, že 
jsi TY zoufalý nebo že jsi TY na ni 

naštvaný. Tyto pocity pramení z  tvého 
nitra, patří tobě, TY máš za  ně zodpo-
vědnost. Najdi si chvilku času a  zkus 
porozumět tomu místu v tobě, které volá 
po uzdravení. Tato žena k tobě dokonale 
pasuje i díky tomu, že odkryje tvoje rány 
z dětství, a i když to bolí, získáš možnost 
je vyléčit. Potom tě už nebude rozčilovat 
ani přivádět k  zoufalství, a  ty budeš pře-
mýšlet, jak to, že vůbec kdy mohla.

Nech svou ženu JEDNODUŠE BÝT. 
Když je nešťastná nebo rozrušená, 

není tvým úkolem to napravit. Tvým úko-
lem je PODRŽET JI, OBEJMOUT, dát jí 
pocítit, že to nejdůležitější je v  pořádku. 
Dát jí pocítit, že jí nasloucháš, že je pro 
tebe důležitá a  že se o  tebe může kdyko-
liv opřít. Ženská povaha je plná změn 
a  emocí, které podobně jako bouřka 
někdy sílí, jindy slábnou, a pokud ty zůsta-
neš silný a nebudeš ji odsuzovat, získáš si 
její důvěru a ona ti otevře svoji duši… NE- 
UTÍKEJ PRYČ, KDYŽ JE ROZRUŠENÁ. 
Buď silný a dej jí pocítit, že jsi s ní. Naslou-

chej tomu, co skutečně říká, tomu, co je 
skryté pod slovy a emocemi.

BUĎ BLÁZEN… Neber sám 
sebe tak přehnaně vážně. Směj se. 

A rozesměj i ji. Smích ostatně dělá vše jed-
nodušší.

NAPLŇUJ KAŽDÝ DEN JEJÍ 
DUŠI… Nauč se hovořit jejími 

jazyky lásky, objev způsoby, jak jí můžeš 
dát pocítit, že je pro tebe důležitá 
a CENNÁ. Požádej ji, ať ti sepíše seznam 
DESETI VĚCÍ, díky kterým se cítí být 
milovaná, a  zapamatuj si tyto věci. Ať je 
pro tebe každodenní prioritou snažit se, 
aby se cítila jako princezna.

BUĎ PŘÍTOMNÝ. Věnuj jí nejen 
svůj čas, ale i svou soustředěnost, 

„Dokonalost není v těch ctnostech, které člověk vidí v sobě sám, ale v těch,  
které v něm vidí Bůh.“         sv. Jan od Kříže

Vždy o ni bojuj, tak jako jsi o ni 
bojoval, když ještě „nebyla tvá“.

Foto: Designed by Pressfoto / Freepik

Nikdy nepovažuj 
lásku své ženy 

za samozřejmost.
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pozornost a  svou duši. Ať je to jakkoliv 
náročné, snaž se vyčistit  si hlavu, když jsi 
s ní, ať S NÍ můžeš BÝT NAPLNO. Chovej 
se k ní jako ke svému nejlepšímu zákazní-
kovi. Ona je takto cenná.

BUĎ OCHOTNÝ VNÍMAT JEJÍ 
SEXUALITU, unést ji silou své muž-

nosti, pohltit ji a  proniknout ji do  nej-
hlubších vrstev duše. Dovol jí roztát ve tvé 
náruči, aby věděla, že ti může plně důvě-
řovat.

NEBUĎ HLUPÁK… Ale současně 
se neboj být hlupákem. Určitě budeš 

dělat chyby a stejně tak bude chyby dělat 
i  ona. Snaž se nedělat jich příliš moc 
a poučit se z těch, které jsi udělal. Neoče-
kává se od tebe, že budeš dokonalý, jen se 
snaž nebýt příliš hloupý.

NECH JÍ PROSTOR. Žena je expert 
na  dávání a  rozdávání se a  občas 

potřebuje připomenout, aby si našla čas 
i  na  péči o  sebe. Někdy potřebuje vzlét-
nout z  tvých větví, aby hledala, čím by 
nasytila svou duši, a  když jí tento pro-
stor dáš, vrátí se zpět s  novými melodie-
mi v  hrdélku… Jednoduše jí řekni, ať si 
oddechne a využije čas pro sebe, ZVLÁŠŤ 
POKUD UŽ MÁTE DĚTI. Potřebuje ten 
čas na obnovu a nalezení svého já, potom 
co se ztratila ve službě tobě, dětem a světu.

BUĎ ZRANITELNÝ. Buď ochotný 
sdílet s ní své obavy a pocity a včas 

uznat svoje chyby.

BUĎ ÚPLNĚ OTEVŘENÝ. Jestliže 
si chceš získat její důvěru, musíš 

být ochotný rozdělit se o  VŠECHNO… 
Hlavně o  věci, o  které se nechceš rozdě-
lit. Chce to odvahu úplně milovat, úplně 
otevřít své srdce a vpustit ji dovnitř, i když 
si nejsi jistý, zda se jí bude líbit, co tam 
najde… Dovol jí milovat tě celého, tvoje 
temná zákoutí stejně tak jako tvé světlé 
stránky. ZAHOĎ MASKU… Jestliže máš 
pocit, že před ní musíš nosit masku a být 
dokonalý v každé situaci, nikdy nezakusíš 
plný rozsah toho, čím dokáže láska být.

NIKDY NEPŘESTAŇTE SPOLEČ-
NĚ RŮST. Ve  stojatých vodách se 

šíří malárie, tekoucí potok je vždy svěží 
a  čistý. Atrofie je přirozený proces, který 
nastane, když přestaneš pracovat na svých 
svalech. A podobné je to, když přestanete 
pracovat na  svém vztahu. Hledejte spo-
lečné cíle, sny a vize, ke kterým se spolu 
můžete přibližovat.

Foto: Flickr, simaje (CC by-NC 2.0)

„Jestliže miluji, nebude pro mě peklo.“
      sv. Josemaría Escrivá

       v kruhu rodiny

Soustřeď se na to, co na ní miluješ. 
Protože to, na co se zaměříš, bude růst. 
Platí to i o jejích chybách…

Není tvým úkolem ji změnit 
nebo napravit. Tvým úkolem je 

milovat ji takovou, jaká je.
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NETRAP SE KVŮLI PENĚZŮM.  
Peníze jsou hra, spolupracujte 

dohromady jako tým, abyste tu hru vyhráli. 
Nikdy nepomáhá, když spoluhráči v týmu 
bojují proti sobě navzájem. Najděte způ-
soby, jak využít sílu obou vašich osobností 
k dosažení výhry.

ODPOUŠTĚJ OKAMŽITĚ a  sou-
střeď se na budoucnost, místo abys 

vláčel zátěž z minulosti. Dej si pozor, aby 

ses nestal rukojmím své minulosti. Při-
poutanost k  chybám z  minulosti – ať už 
ke tvým, a nebo k těm jejím – je ve vašem 
manželství jako těžká kotva, která vás 
bude držet na místě a nedovolí vám plout 
dál. ODPUŠTĚNÍ ZNAMENÁ SVO-
BODU. Přeřež lano kotvy a  vždy si zvol 
lásku.

VŽDY SI ZVOL LÁSKU. VŽDY SI 
ZVOL LÁSKU. VŽDY SI ZVOL 

LÁSKU. Koneckonců toto je jediná rada, 
kterou potřebuješ. Jestliže toto bude 
základní princip tvého rozhodování, nic 
na  světě nemá šanci zničit štěstí vašeho 
manželství. Láska všechno vydrží.

Manželství není o  tom, že se vzali a  žili 
spolu šťastně až do  smrti. Je o  práci. 
O závazku společně růst a o ochotě inves-
tovat do  vytváření něčeho, co by mohlo 
vydržet věčnost. A  skrze tuto práci při-
chází štěstí…

Podle: Liga pár páru (facebook.com/
OZ-Liga-pár-páru-113731288647578) 

Původní anglický text:

http://geraldrogers.com/marriage-advice-i-
wish-i-would-have-had

… o ochotě 
investovat 
do vytváření 
něčeho, co by 
mohlo vydržet 
věčnost.

Manželství není o tom, 
že se vzali a žili spolu 
šťastně až do smrti.  
Je o práci…

Z nauky Církve
Manželství není ustanoveno lidmi, ale 
bohem.[Sent. cert.]

Manželství je pravá a  vlastní svátost, usta-
novená Kristem.[De fide]

Účelem manželství je vytvoření společen-
ství lásky ke  vzájemné pomoci, k  plození 
a výchově dětí.[Sent. cert.]

Podstatnými vlastnostmi manželství je 
monogamie a nerozlučnost.[Sent. cert.]

Každá platná manželská smlouva mezi 
křesťany je sama sebou svátostí.[Sent. cert.]

Církev má právo v  manželských záležitos-
tech pokřtěných, pokud jde o svátosti, sta-
novit zákony a právní předpisy.[Sent. cert.]

Vzniklý manželský svazek zavazuje oba 
manžely doživotně k nedílnému společen-
ství.[De fide]

Kdo uzavírají manželství, udělují si tuto svá-
tost navzájem.[Sent. cert.]

Svátost manželství dává manželům posvě-
cující milost.[De fide]

Srov. Dogmatika. Olomouc;  
Matice cyrilometodějská, 1994.

A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského 
úřadu Církve k dalšímu studiu

Peníze jsou hra, 
spolupracujte 
dohromady jako 
tým, abyste tu hru 
vyhráli. Nikdy 
nepomáhá, když 
spoluhráči v týmu 
bojují proti sobě 
navzájem.

Foto: Designed by Pressfoto / Freepik

v kruhu rodiny

Láska všechno vydrží. 
(srov. 1 Kor 13,7)
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