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Jak žít a přežít manželství                                
-                                                                         

čtení na pokračování                                                                                                                                            

pokračování 9. kapitoly 
 

Chodíte do práce? 

Když jste v domácnosti a pečujete o malé děti, máte hrůzu z otázky, 
která padá obvykle na večírcích: „A kde pracujete?" Mé sympatie má 
matka tří dětí, která odpovídá takto: 

Pracuji na projektu společenského rozvoje, momentálně se tře-
mi věkovými skupinami. První jsou batolata a malé děti, na což 
jsou potřeba základní znalosti medicíny a dětské psychologie. 
Dále je to skupina dospívajících, tam musím přiznat, že se ne-
daří dosahovat tak dobrých výsledků. Poslední věková skupina 
mne zaměstnává o večerech a víkendech, je to devětatřicetiletý 
muž vykazující všechny známky krize středního věku, což vyža-
duje jistou erudici z oboru psychiatrie. Celkově se při práci neo-
bejdu bez vynikajícího plánování, akčního přístupu a dovednos-
tí krizového managementu. Bývala jsem mezinárodně uznáva-
nou modelkou, ale už jsem se trochu nudila. 

Podporujte se vzájemně v plnění rodičovské úlohy a udr-
žujte rovnováhu mezi plněním závazků k dětem a k sobě na-
vzájem. Určitě je důležité udělat si čas na děti, ale je životně 
důležité, abyste měli čas jeden na druhého. Děti potřebují, 
abyste udržovali lásku mezi sebou živou. 

     A závěrem: Od chvíle, kdy se narodí, se připravujte na chvíli, kdy 
vás opustí. Může se to stát tak rychle, že vám to vezme dech. Dejte jim 
všecko, čeho jste schopni, avšak nebudujte svůj život výhradně kolem 
nich. Když se na ten den připravovat nebudete, hrozí, že za nějakých 
osmnáct let přijdete domů, postavíte si vodu na čaj a podíváte se        
na svého partnera či partnerku s otázkou: „A ty jsi kdo?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z knihy: Jak žít a přežít manželství 
Autor: Rob Parsons 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2015 

 Čtení na minutu 

•  Naučme se rozpoznávat své staré vlastnosti, zranění minulosti, hnido-
pišské postoje a názory. Všechnu tu zátěž včerejška, která se nás snaží 
proradně připravit o lásku dnes. 

•  Když její matka před třemi lety opustila domov, nebylo to kvůli sexu, 
ale kvůli vlastní hodnotě. 

• Když se jeden z rodičů stane posedlým péčí o dítě natolik, že vyloučí 
svého partnera, manželství začne fungovat stejně, jako když dochází    
k partnerské nevěře. Ono k ní totiž dochází. 

• Neztrácejte elán, když procházíte s dospívajícími dětmi náročným ob-
dobím. Neztrácejte trpělivost. Nepouštějte se do žádných bojů navíc. 
Kolem dvaceti začne většina z nich zase mluvit normálně. 

•   Určitě je důležité udělat si čas na děti, ale je životně důležité, abyste 
měli čas jeden na druhého. Děti potřebují, abyste udržovali lásku mezi 
sebou živou. 

Minitábor 2018                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

Co nás čeká v měsíci červnu                                    
v děkanátu Šternberk                                                                                                                                             

CO? KDY? KDE? 

Setkání seniorů,                
Modlitby za nejmenší  

4.6.2018                          
po večerní mši sv.  

(pondělí) 
Fara Uničov 

Modlitby otců  4.6.2018 v 19:00 hod.            
(pondělí) Fara  Uničov 

Modlitby matek  5.6.2018 v 15:00 hod.                      
(úterý) 

Kostel sv. Floriána           
v Oskavě 

Setkání seniorů,                   
Modlitby za nejmenší a                                        
Modlitby matek - sk. 2 

6.6.2018                       
9:30 - 11:00 hod.                       

(středa) 
Fara Medlov 

Modlitby matek,               
Modlitby za nejmenší  

7.6.2018 v 18:00 hod.           
(čtvrtek)    Kostel sv. Jiří v Libině 

Setkání seniorů,                
Modlitby za nejmenší  

11.6.2018                          
po ranní mši sv.         

(pondělí)            
Fara Litovel 

Setkání seniorů,                
Modlitby za nejmenší  

14.6.2018 v 8:30 hod.                   
(čtvrtek) Mostkov 

Modlitby matek,              
Modlitby za nejmenší  

14.6.2018                       
po večerní mši sv.                

(pátek) 

Kostel Nanebevzetí    
Panny Marie v Renotech 

Setkání seniorů,                                   
Modlitby za nejmenší,    

Modlitby matek 

18.6.2018 v 18:00 hod.              
(pondělí)  Fara  Štěpánov 

Modlitby otců  18.6.2018 v 19:00 hod.          
(pondělí) Fara  Uničov 

Setkání seniorů,                                        
Modlitby matek - sk. 2 

20.6.2018                     
9:30 - 11:00 hod.                

(středa) 
Fara Medlov 

Modlitby matek - sk. 1 20.6.2018 v 19:30 hod.                     
(středa) Fara Medlov 

Setkání seniorů,               
Modlitby za nejmenší  

22.6.2018 v 8:30 hod.                 
(pátek) Fara Náklo 

Setkání seniorů  26.6.2018 v 15:30 hod.                    
(úterý) Fara Újezd u Uničova 

Modlitby matek,               
Modlitby za nejmenší 

26.6.2018 v 19:00 hod.               
(úterý) Fara Uničov 

Modlitby matek 26.6.2018 v 19:00 hod.                    
(úterý)  Kaple v Troubelicích 

Změna programu vyhrazena  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk                                                                                                                                                       

Kostelní  nám. 153, 783 91 Uničov                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Soňa Šlosarová, tel.: 721 669 968                                                                                                                                                                                                                                                                    

E-mail: sslosarova@seznam.cz                                                                                                                                          

www.sternberk.dcpr.cz 

Pozvánka 

Hnutí pro život - Modlitby za nejmenší 

Aktuální modlitební úmysl na červen: za šťastné rodiny 

Mše svatá za nenarozené děti 

V pondělí 25.6.2018 v 17:00 hod.                                
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově 

Římskokatolická farnost Uničov 

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim….“   Mk 10,14 


