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„Proto opustí muž svého otce i matku
a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“
(Gen 2,24)
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„Proto opustí muž svého
otce i matku
a přilne ke své ženě a
stanou se jedním tělem“

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

(Gen 2,24)

Zvony vyzvánějí ke svatbě!!

Kdybychom se zeptali manželů různého věku, kultury a zemí, jaký byl
nejvýznamnější den jejich života, takřka všichni by odpověděli, že svatba
a narození dětí.
Připomeňme si, co si manželé říkají, když zveřejňují svou lásku.
Oddávající kněz vyzve
ženicha a nevěstu:

Oddávající kněz
klade nastávajícím
manželům tyto
otázky:

(....) a (....), rozhodli jste
se uzavřít manželství.
Ptám se vás před církví
a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí
svobodné a upřímné?
Chcete si slíbit lásku,
úctu a věrnost.
Ptám se vás před církví
a před Bohem:
Zavazujete se k tomu
opravdu na celý život?

Chcete založit rodinu.
Ptám se vás před církví
a před Bohem:
Přijmete děti od Pána
Boha ochotně a budete je
vychovávat podle Božího
zákona?

Potvrďte toto své
rozhodnutí podáním ruky
a slavným slibem:
Já (.....) odevzdávám se
tobě (.....)
a přijímám tě za
manželku.
Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Já (.....) odevzdávám se
tobě (.....)
a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
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Vzpomínáš si, že jsme v předchozích hodinách hovořili o fázích lásky:
přitažlivosti, touze, zamilování a manželské lásce?

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Každá fáze měla odlišné charakteristiky. Vzpomeneš si, jaké byly
charakteristiky této tak speciální lásky?
Napiš teď seznam tří charakteristik a potom je sděl skupině, abyste
seznam rozšířili:
Chci s tebou sdílet
svůj život. Budu tě
navždy milovat.

Dovedeš si představit, že během svatby on nebo ona řeknou?:
 „Miluji tě, ale teď se k tomu zaváži jen na jeden rok, a pak
uvidíme.“
 „Budu tě milovat do té doby, dokud nebudeme mít ekonomické
problémy a budeme moci žít pohodlně.“
 „Budu tě milovat do té doby, než ztloustneš, dokud si zachováš
váhu 55 kg.“
 „Miluji tě, ale nechci mít děti, které by nám zabraly mnoho času.“

Nemyslíš, že si chtějí ponechat něco pro sebe?
Chybí jim základní charakteristika manželství:
úplné odevzdání.
3
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Když hovoříme o odevzdání, hovoříme o darování, znamená to,
vyjít ze sebe, abych se daroval druhému a hledal jeho dobro.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Teď si přečteme příběh Rabingranatha Tagoreho:

B

ylo to chudé manželství. Stála ve dveřích svého baráčku a myslela na svého
manžela. Všichni ti, kteří šli okolo, byli osloveni krásou jejích dlouhých, černých
a lesklých vlasů. On odcházel každý den na trh, aby prodal trochu ovoce, sedával ve
stínu stromu a čekal na své klienty. V zubech měl prázdnou dýmku. Neměl peníze,
aby si koupil trochu tabáku.
Blížil se den výročí jejich svatby a ona stále přemýšlela, co by mohla manželovi
darovat. A odkud vzít peníze?

Něco ji napadlo. Když na to pomyslela, zachvěla se, ale potom se rozhodla
a naplnila ji radost: chtěla by prodat své vlasy, aby mohla svému manželovi koupit
tabák. Už si představovala svého manžela na náměstí, jak sedí před ovocem
a dlouze vdechuje z dýmky. Vůně kouře by měla dát majiteli malého stánku
slavnostní pocit a prestiž skutečného obchodníka.
Když prodala své vlasy, dostala jen pár drobných, ale pečlivě vybrala ten
nejvzácnější tabák. Vůně listů zcela vyvážila oběť jejích vlasů.
Večer se manžel vracel se zpěvem. Nesl v rukou balíček, bylo v něm několik
hřebínků pro manželku, získal je, když prodal svou dýmku.
Když otevřeli své balíčky, podívali se na sebe, byli dojati a šťastní díky velké lásce,
kterou jim právě Bůh ukázal.
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V manželském slibu, v den svatby si snoubenci darují …

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Ukážeme ti několik obrázků, které znázorňují, co se v tom aktu
daruje.

V úplném odevzdání daruješ:

své

své

svůj

svou
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U každého obrázku, který představuje úplné odevzdání, napiš, o co
se jedná, a uveď příklady z každodenního života, které jsi viděl
u svých rodičů, prarodičů, vychovatelů atd. Potom se o ně poděl se
svými spolužáky.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Když daruješ srdce:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Když daruješ tělo:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Když daruješ čas:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Když daruješ plodnost:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Když daruješ srdce:

Manželé se milují a přijímají se takoví,
jací jsou.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Nejen z tělesného hlediska, které je
samozřejmě důležité především v prvních
fázích lásky, ale jako celou OSOBU.
Navzájem si darují cit, který den co den
roste a zesiluje.
Jeden pro druhého jsou speciální.
Bůh si je vyvolil jednoho pro druhého, aby
si navzájem pomáhali na cestě lásky.
Když daruješ čas:
Jak jsme viděli, když se
snoubenci berou, říkají si: „…S
tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do SMRTI.“ Úžasné!
Když něco slibujeme
a darujeme si celý svůj život,
toto odevzdání je RADIKÁLNÍ,
navždy, navzdory obtížím,
ekonomickým problémům,
rozdílům nebo smrti příbuzných.

V tom všem si manželé darují svůj život, svůj čas, aby byli ve všem a na
všechno SPOLU. To je věrnost závazku.
DĚTI, plod manželské lásky, si přejí, aby se jejich rodiče milovali a byli
stále spolu.
Když darujeme čas, druhému naprostou DŮVĚŘUJEME a slovo zrada zde
nemá místo.
Pokud jsou problémy, věrnost slibu a lásce způsobí, že je možné je
překonat, láska se posílí a oni budou ŠŤASTNĚJŠÍ, protože společně rostou
na cestě lásky.
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V předchozím odstavci byla některá klíčová slova označena modře a
napsaná velkými písmeny.
Mysli na každé z těchto slov, plod manželské lásky a zařaď je do hry.
Odvahu!

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Si dona il tempo
FIDUCIA
FELICI
FIGLI
INSIEME
RADICALE
VITA

Spolu se svými spolužáky analyzuj, jak se žijí tyto hodnoty v dnešní
společnosti: čas, oddanost, pozornost, důvěra, děti, věrnost atd.

Když daruješ tělo, daruješ i svou plodnost:

Oddanost je úplná, když manželé
darují i své tělo a tvoří „jedno tělo“
(Gen 2,24).
Je to gesto lásky právě manželů, té
největší důvěrné jednoty: manželské
obětí, pohlavní styk.
Viděli jsme, že každý akt má své
důsledky a pokud je to gesto vedeno
láskou,
důsledky
budou
jednota
manželů a jejich plodnost.
Dettaglio della scultura di Rodin
“Il bacio”.
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Předkládáme vám dvě situace, které mohou nastat i u lidí ve
tvém prostředí. Odpověď na otázky spolu se svými spolužáky:

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Případ č. 1
Několik kamarádů chodí v noci ven.
Aby si nemuseli brát taxi, poprosí
Giorgia, ať vezme své auto. Gioigio řídí
skvěle, ale složil zkoušku jen z teorie.
Příští den má praktickou zkoušku a je si
jistý, že ji udělá. Na začátku Giorgio
odolával, ale když viděl, že ho všichni
chválí, jak dobře řídí, a že „zítra
dostane řidičský průkaz“, rozhodne se
dovézt je do jiného města, kde jsou
jeho kamarádi.
Cestou ale narazí na kontrolní hlídku
policie a ta ho zastaví.
Co se podle tebe stane?
______________________________________________________
______________________________________________________
Co bys dělal?
______________________________________________________
______________________________________________________

Případ č. 2
Několik přátel si domluvilo schůzku, aby se v noci vydali na diskotéku pro
plnoleté. Andrea, nejmladší ve skupině, bude mít 18 za dva dny a kamarádi ho
povzbuzují, aby si vzal doklad jednoho kamaráda, vzhledem k tomu, že za 48
hodin bude plnoletý.
Na diskotéce se spustí protipožární alarm a během evakuace je Andrea
zraněn a hospitalizován. Policie zjistí, že jeho věk neodpovídá povolení pro
vstup, i když chybí jen dva dny.
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Co se podle tebe tomu chlapci stane?
______________________________________________________
______________________________________________________
Co se stane majiteli diskotéky?
______________________________________________________
______________________________________________________
Život je plný případů, v nichž se všechno mění kvůli jednomu aktu:
• udělat teoretickou i praktickou část zkoušky – získat řidičský
průkaz
• obhájit diplomovou práci – být inženýr
• podepsat kupní smlouvu – stát se majitelem domu
• mít dítě – stát se rodičem
Stejně když vycházíme z aktu, který je vlastní manželství, existuje úplná
oddanost duše a těla.
Tento akt je gesto, které vyjadřuje jednotu manželů.
Proto předmanželský styk není veden láskou.
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Dokážeš ke každému monumentu přiřadit město?

NEW YORK – PAŘÍŽ - LONDÝN
Když vidíme některý z těch monumentů, nemáme pochyby, že
symbolizuje město, ve kterém se nachází.
Gesto, které představuje manželství, je manželský akt;
nepředstavuje snoubence měsíc před svatbou, ani dvojici, která
spolu začíná chodit. Manželský akt přísluší manželství a je součástí
života v manželství.

6

Možná někdo neví, kam zařadit Big Ben nebo ve kterém
severoamerickém městě se nachází Socha svobody.
Totéž se může stát s gestem úplného odevzdání duše i těla, to
znamená, že nevíme, kam ho správně zařadit.
Můžeme o tom diskutovat se spolužáky:
Dva studenti pro každou možnost musí připravit argumentaci:
• Ve prospěch předmanželského styku
• Proti
(Jejich osobní názor se nemusí nutně shodovat s názorem, který
obhajují, ale musí být dobří řečníci.)
• Mají 3 minuty na předložení své argumentace. Losuje se,
kdo začne.
• Po 12 minutách se začne protivníkovi vyvracet jeho
argumentace. Opačná argumentace nesmí přesáhnout
1 minutu a musí ji řídit moderátor.
Začínáme!
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Nezapomeňme na fotografii z první stránky.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Co vidíš?

Čtěme a komentujme:

Manželství je povoláno k tomu, aby se plně realizovalo
jako rodina.
Jsem zde díky DAROVÁNÍ se mých rodičů. Jsem znamením
jejich lásky.
LÁSKA manželů se nevyčerpá v nich, ale dává život
a pokračuje v dětech.
Pokud děti nemají, láska manželů pokračuje v darování svého
života přátelům, příbuzným, společnosti a církvi.
Manželství je vždy povoláno k PLODNOSTI.
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Povolání k manželství je jednou ze dvou možných
konkrétních odpovědí na povolání k lásce, ke které
jsme povoláni všichni jako Boží děti. Cítím toto
povolání?
V manželství manželé obdrží svátost jako DAR, jako dárek: je to
odraz upřímného daru, podobně jako se Kristus daruje své církvi
a miluje až do krajnosti. Úplné odevzdání vychází z aktu, v němž
se muž a žena rozhodnou plně se darovat, je to svobodný
a dobrovolný akt.
Uznávají, že tento akt je vlastním gestem manželů a vyjadřuje
jejich schopnost milovat v jednotě a schopnost předávat život?
Manželství v jednotě těla a duše vyjadřuje schopnost milovat díky
jednotě manželů a schopnosti plodit život, aby se život předával.

V manželství existují podmínky pro opravdovou lásku po celý život,
kde se osoba daruje bezpodmínečně vůči času a změnám. Je to
odevzdání těla a duše bez konečného termínu. Je to DAR a ÚKOL.
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