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Jak žít a přežít manželství

-

čtení na pokračování

8.
Pátý cíl: Buďte krotiteli duchů
Poprvé jsem si jí všiml, když vycházela z autobusového nádraží.
Belhala se směrem ke mně zachumlaná ve starém kabátě, převázaném
v pase kusem provazu. Zrovna přehrabala jednu popelnici a přesouvala
se ke druhé. Tlačila nákupní vozík, stejně jako mnoho jiných žen, jen
v tom jejím nebyl žádný nákup, ale hromada odpadků. Byly tam knihy,
šátky, hrnky a konzervy, a ona nic z toho neopustila ani na minutu. Dokonce i když šátrala v popelnici, jednu ruku pořád držela na vozíku a
chránila si svou sbírku odpadků.
Dobře se na ni podívejte - to jste vy. Stejně jako tato stará žena i my
si tlačíme svou minulost v nákupním vozíku, plném vzpomínek, emocí,
radostí i jizev. A tlačíme ji před sebou do všech našich vztahů. Naivně
věříme, že když uzavíráme manželství, vstupujeme do něj s prázdnýma
rukama, ve skutečnosti do něj ale vjíždíme s podobným vozíkem. Naše
minulost často ovlivňuje, jak v mnohých situacích reagujeme; ať už
v situacích běžných, jako je servírování a příprava jídla, nebo v hlubších.
Když jsem byl malý, nebylo tolik strašidelných příběhů jako dnes.
Televizi jsme neměli, komiksy byly nudné a nezajímavé. Byla jen jedna
věc, při pohledu na niž nám v žilách tuhla krev - na vrcholu kopce nedaleko našeho domu byl „strašidelný dům". Dům z červených cihel
na dvou hektarech půdy byl, nakolik si kdo pamatuje, vždycky neobydlený. Říkalo se, že tam občas straší jeho poslední majitel, postarší muž,
který byl víc než dvacet let po smrti, a Martin Davies ze čtvrté B přísahal, že ho tam viděl. Trávil jsem tam dlouhé hodiny nakukováním přes
zábradlí a vystrašeně nadskakoval pokaždé, když jsem zaslechl cinkot
plechovky, se kterou si hrála kočka. Nikdy jsem tam ale žádný přízrak
neviděl.
Od té doby jsem však na pár přízraků už narazil. Nemám teď
na mysli strašidla, ta jsou ještě příliš hmotná. Jedno takové setkání

s přízrakem si jasně vybavuji. Stalo se to během pozdního nedělního
večera uprostřed zimy. Byli jsme s Dianne na večeři u manželů, kteří se
právě vrátili z líbánek. On uklidil a ona uvařila vynikající večeři. Bylo
zjevné, že se před námi chtěli trošku vytáhnout, což nás nijak netrápilo;
však budou brzy jako my všichni ostatní těsně před příchodem návštěvy
zakopávat pod gauč ponožky a obaly od chipsů a pokoušet se rozmrazit
kuře za pouhých pět minut.
Byl to naprosto dokonalý večer, dokud nedošlo na dezert. Vaření
moc nerozumím, ale dokonce i já jsem si všiml, že moučník trochu připomínal talíř na frisbee (létající talíř). To by nijak nevadilo, kdyby to
manžel rádoby vtipně nekomentoval. Musím uznat, že mi dezert připomínal frisbee od začátku. Netušil jsem ale, že manželka hodlá testovat
jeho aerodynamické vlastnosti. Přistál jejímu muži přímo na hlavě a ona
pak s pláčem utekla.
Dianne šla za ní nahoru do pokoje a já jsem mu pomáhal odstraňovat šlehačku ze záclon. „Co se to stalo?" ptal se mě. „Navštívil nás
duch," odvětil jsem mu.
Slyšel jsem, jak se pláč nahoře uklidňuje, ale odhadoval jsem, že
máme ještě chvíli, a tak jsem začal mluvit o tom, jak si vysvětluji, co se
tu vlastně seběhlo. Povídali jsme si o jeho tchánovi, kterého jsem osobně znal. Ačkoliv věřím, že měl svou ženu rád, z nějakého důvodu, který
znal jen on, ji permanentně ponižoval na veřejnosti. Byl jsem svědkem
posměchu za její oblečení, nadváhu i za to, jak vařila. Mladá žena, která
teď plakala nahoře v pokoji, zažila, jak její otec zdrtil sebevědomí své
ženy do posledního zbytku a nakonec tak úplně zničil i její lásku k němu. Když matka před třemi lety opustila domov, nebylo to kvůli sexu, ale
kvůli vědomí vlastní hodnoty.
Řekl jsem mu: „Vaše čerstvá manželka ho ve vás zahlédla. Pořád je
živý - je to, jako by se zjevil duch." On už pak moc nemluvil, ale ten večer se v něm cosi změnilo. Stalo se to již před mnoha lety. Dnes je z něj
jeden z nejchápavějších manželů, jaké znám.
Naučme se rozpoznávat své staré vlastnosti, zranění minulosti, hnidopišské postoje a názory. Všechnu tu zátěž včerejška, která se nás
snaží proradně připravit o lásku dnes. Když je vezmeme na vědomí,
hodně vlastních reakcí a chování pochopíme, a především je budeme
moci změnit.
Pomůže nám to, když přijdou na návštěvu duchové.
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Hnutí pro život - Modlitby za nejmenší

Co nás čeká v měsíci březnu
v děkanátu Šternberk

CO?

KDY?

KDE?

Modlitby matek

1.3.2018 - 18.00 hod.
(čtvrtek)

Kostel sv. Jiří
v Libině

Závěrečné společné sev 18.00 hod.
tkání snoubenců a lekto- 2.3.2018
Fara Uničov
(pátek)
rů 1. kurzu 2018
5.3.2018 po mši sv.
Setkání seniorů
Fara Uničov
(pondělí)
6.3.2018 - 16.00 hod. Kostel sv. Floriána
Modlitby matek
(úterý)
v Oskavě
Setkání seniorů,
7.3.2018 9.30-11.00 hod.
Fara Medlov
Modlitby matek - sk. 2
(středa)
5.3.-9.3.2018
Příměstský tábor
Fara Uničov
(pondělí - pátek)
12.3.2018 po mši sv.
Setkání seniorů
Fara Litovel
(pondělí)
12.3.2018 - 19.00 hod.
Modlitby otců
Fara Uničov
(pondělí)
v 19.30 hod.
Modlitby matek - sk. 1 13.3.2018
Fara Medlov
(úterý)
16.3.2018 - 8.30 hod.
Setkání seniorů
Fara Náklo
(pátek)
Setkání seniorů,
19.3.2018 - 17.00 hod.
Fara Štěpánov
Modlitby za nejmenší
(pondělí)
20.3.2018 - 15.30 hod.
Fara
Setkání seniorů
(úterý)
Újezd u Uničova
Modlitby matek,
20.3.2018 - 19.00 hod.
Fara Uničov
Modlitby za nejmenší
(úterý)
Setkání seniorů,
21.3.2018 9.30 -11.00hod
Fara Medlov
Modlitby matek - sk. 2
(středa)
22.3.2018 v 8.30 hod. Fara Nová Hradečná
Setkání seniorů
(čtvrtek)
26.3.2018 - 19.00 hod.
Modlitby otců
Fara Uničov
(pondělí)
27.3.2018 v 19.00 hod. Kaple v Troubelicích
Modlitby matek
(úterý)
28.3.2018 v 17.00 hod.
Křížová cesta
Ruda
(středa)
Změna programu vyhrazena


Aktuální modlitební úmysl na březen:
Za organizátory aktivit na ochranu života a rodiny


Mše svatá za nenarozené děti
bude sloužena 25.3.2018 v 9.30 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově

Pozvánka

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk
Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov
Vedoucí: Ing. Soňa Šlosarová, tel.: 721 669 968
E-mail: sslosarova@seznam.cz
www.sternberk.dcpr.cz

