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Jak žít a přežít manželství                                
-                                                                         

čtení na pokračování                                                                                                                                            

Myslete na děti 

Jedním z nejpůsobivějších televizních programů, které jsem kdy viděl, 
byl dokument televize BBC vysílaný v rámci zpravodajského pořadu 
Panorama. Zkoumal vliv rozpadu rodiny na děti. Jmenoval se Myslete 
na děti. Vystupovalo v něm několik párů, které se rozvedly a diskutova-
ly o tom, jaký to mělo dopad na jejich děti. Bylo evidentní, že tito muži a 
ženy udělali všecko, co bylo v jejich silách, aby dětem pomohli projít 
traumatem, plynoucím z rozpadu rodiny. Ale jeden malý chlapec jmé-
nem Stuart ne a ne najít útěchu. 
     Když tomuto devítiletému chlapci kladl redaktor a později i psycho-
log otázky, okamžitě se mu zalily oči slzami a začal nekontrolovatelně 
vzlykat. Stále znovu opakoval své přání, aby jeho rodiče zůstali spolu. 
Chvílemi se chytal obou dvou za ruku, rozhodnutý nedávat přednost 
jednomu před druhým. Otec je opustil před šesti lety, bylo však zjevné, 
jak syna miluje - když chlapec plakal, plakal i on. Žil nyní v novém vzta-
hu a matka také. Vzájemně se k sobě chovali s úctou a bylo zřejmé, že 
udělali maximum pro to, aby byl jejich rozchod pro děti co nejméně bo-
lestivý. Avšak během diskuse k jejich zděšení vyplynulo, jak krutě se   
na synově životě jejich rozchod podepsal. 
     Mezi nejdůležitější části naší poradenské činnosti v posledních le-
tech patřila podpora osamělých rodičů, kteří mají jeden z nejtěžších 
úkolů na zemi. Organizovali jsme dovolené pro osamělé rodiče s dětmi, 
poskytovali poradenství a odpovídali na dopisy těch, kdo se s touto situ-
ací potýkají. V dopisech se opakují podobná témata: finanční problémy, 
osamělost a náročnost úkolu vychovávat dítě bez partnera. Ale kdesi 
hlouběji pod těmito starostmi je i obava, zda se dětem daří vyrovnat se 
se ztrátou jednoho z rodičů (obvykle otce). 
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Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modlitba za Světové setkání rodin v Dublinu                                                                                                                                                  

Bože, náš Otče,  

jsme bratři a sestry v Ježíši, tvém Synu,  

jedna rodina v Duchu tvé lásky.  
 

Naplň nás radostí z lásky.  

Učiň nás trpělivými a laskavými,  

mírnými a velkorysými,  

vstřícnými k potřebným.  

 

Pomoz nám žít podle tvého vzoru 

 v pokoji a shovívavosti.  

 

Opatruj všechny rodiny svou milující péčí,  

zejména ty, za něž se nyní modlíme:  

 

(V pauze vzpomeneme jménem na rodinné příslušníky a další lidi).  

 
Rozmnož naši víru,  

posilni naši naději  

a zachovej nás v bezpečí své lásky.  

 
Učiň nás vždy vděčnými za dar života, který sdílíme.  

 
O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.  

 
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.  

Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.  

Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.  

Svatí Ludvíku a Zélie Martinovi, orodujte za nás.  



 

 

 

 

 

 

Rodina je místem lásky a života,                                      

místem, kde láska rodí život. 

sv. Jan Pavel II. 

 

Co nás čeká v měsíci červenci                                   
v děkanátu Šternberk                                                                                                                                             

CO? KDY? KDE? 

Modlitby otců  2.7.2018 v 19:00 hod.            
(pondělí) Fara  Uničov 

Modlitby matek  3.7.2018 v 15:00 hod.                      
(úterý) 

Kostel sv. Floriána           
v Oskavě 

Modlitby matek,              
Modlitby za nejmenší  

12.7.2018                       
po večerní mši sv.                

(čtvrtek) 

Kostel Nanebevzetí    
Panny Marie v Renotech 

Modlitby otců  16.7.2018 v 19:00 hod.          
(pondělí) Fara  Uničov 

Modlitby matek,               
Modlitby za nejmenší 

17.7.2018 v 19:00 hod.               
(úterý) Fara Uničov 

Setkání seniorů,                                        
Modlitby matek - sk. 2 

18.7.2018                     
9:30 - 11:00 hod.                

(středa) 
Fara Medlov 

Minitábor 21.-26.7.2018 Fara Renoty 

Modlitby otců  30.7.2018 v 19:00 hod.            
(pondělí) Fara  Uničov 

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 

Příměstské tábory 

Hnutí pro život - Modlitby za nejmenší 

Aktuální modlitební úmysl na červenec: za management zdravotnických         

a sociálních zařízení 

Mše svatá za úctu k životu                   
a za nenarozené děti 

Ve středu 25.7.2018 v 18:00 hod.                                
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově 

Římskokatolická farnost Uničov 

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


