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Jak žít a přežít manželství                                
-                                                                         

čtení na pokračování                                                                                                                                            

9. 
Šestý cíl: 

Jak být rodičem a nepřijít o rozum 

Chápu autora výroku: „Šílenství je dědičné - dostanete ho od svých dě-
tí." Těţko si představit, ţe bych své děti miloval více, přesto si často 
říkám, proč jen nás s manţelkou nikdo nevaroval, jak se s jejich přícho-
dem změní nás vzájemný vztah? Kdysi jsme s Dianne trávili večery 
společnými procházkami, návštěvami přátel a předčítáním u krbu.        
A najednou jsme v noci krouţili ulicemi, prozpěvovali ukolébavky a vy-
pořádávali se s poporodní depresí. (U mne!) 

A proč jen nás nikdo nepřipravil na rodičovství? Pro ty z vás, kdo 
ještě nemají děti, Colin Bowles vypracoval dvanáct jednoduchých testů, 
podle kterých poznáte, zda jste připraveni. Tady jsou tři z nich. Pokud je 
nezvládnete, přeskočte rovnou na kapitolu o sexu. 

Ţeny: v rámci přípravy na mateřství si oblečte ţupan a nacpěte 
si do něj zepředu obrovský polštář. Noste toto přestrojení        
po devět měsíců. Po devíti měsících z polštáře vyndejte deset 
procent vycpávky. Muţi: v rámci přípravy na roli otce jděte       
do lékárny, vysázejte na pult obsah své peněţenky a řekněte 
lékárníkovi, ať si s tím nějak poradí. Pak jděte do supermarketu 
a zařiďte, aby vám zaměstnavatel posílal mzdu rovnou do jeho 
ředitelství. Jděte domů, vezměte si noviny a naposledy si je        
v klidu přečtěte. 

Vydrţíte nepořádek, který kolem sebe dělají děti? Můţete si to snadno 
vyzkoušet, kdyţ vymáčknete tubu sardelové pasty na gauč a záclony 
namaţete marmeládou. Za hifi věţ zakopněte pár rybích prstů a ne-
chejte je tam přes léto. Strčte ruce do záhonku a otřete je o čistě bílou 
zeď. Zamalujte fleky pastelkami.  

 

 

 

 

 

 

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

Jak to vypadá teď? Vydlabejte meloun a udělejte mu ze strany 
malou díru. Zavěste ho na strop a houpejte ode zdi ke zdi. Nyní 
vezměte mísu namočených cereálií a zkuste lţící, s kterou 
předstíráte, ţe je letadlo, nacpat jídlo do otvoru houpajícího se 
melounu. Pokračujte, dokud se vám nepodaří takto přemístit 
polovinu cereálií. Zbytek si vysypte do klína, větší část rozsypej-
te po podlaze. Nyní jste připraveni nakrmit dvanáctiměsíční dítě. 

     To jsou ale ještě ty méně náročné části. Mnohem těţší je zajistit, aby 
zatímco se utváří vztah s touhle novou osobou, neutrpěl váš vztah        
s partnerem. Rodičům často připomínám, aby trávili čas se svými dětmi. 
Ovšem kdyţ se jeden z rodičů stane posedlým péčí o dítě natolik, ţe 
vyloučí svého partnera, manţelství začne fungovat stejně, jako kdyţ 
dochází k partnerské nevěře. Ono k ní totiţ dochází. 

                                     (pokračování 9. kapitoly najdete v příštím čísle) 

Velikonoční přání                                                                                                                                                           



 

 

 

 

 

Co nás čeká v měsíci dubnu                                     
v děkanátu Šternberk                                                                                                                                             

CO? KDY? KDE? 

Modlitby matek  3.4.2018 v 15:00 hod.                      
(úterý) 

Kostel sv. Floriána           
v Oskavě 

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

4.4.2018                       
9:30 - 11:00 hod.                       

(středa) 
Fara Medlov 

Modlitby matek 5.4.2018 v 18:00 hod.           
(čtvrtek)    Kostel sv. Jiří v Libině 

Setkání seniorů,                
Modlitby za nejmenší  

9.4.2018                          
po ranní mši sv.         

(pondělí)            
Fara Litovel 

Setkání seniorů,                
Modlitby za nejmenší  

9.4.2018                          
po večerní mši sv.  

(pondělí) 
Fara Uničov 

Modlitby otců  9.4.2018 v 19:00 hod.            
(pondělí) Fara  Uničov 

Setkání seniorů,                
Modlitby za nejmenší  

12.4.2018 v 8:30 hod.                   
(čtvrtek) Fara Nová Hradečná 

Den pro rodinu 14.4.2018                    
(sobota) 

Farní kostel Zvěstování 
Panny Marie                   

ve Šternberku  
Setkání seniorů,                                   

Modlitby za nejmenší,    
Modlitby matek 

16.4.2018 v 17:00 hod.              
(pondělí)  Fara  Štěpánov 

Setkání seniorů  17.4.2018 v 15:30 hod.                    
(úterý) Fara Újezd u Uničova 

Setkání seniorů,                                        
Modlitby matek - sk. 2 

18.4.2018                     
9:30 - 11:00 hod.                

(středa) 
Fara Medlov 

Modlitby matek - sk. 1 18.4.2018 v 19:30 hod.                     
(úterý) Fara Medlov 

Setkání seniorů,               
Modlitby za nejmenší  

20.4.2018 v 8:30 hod.                 
(pátek) Fara Náklo 

Modlitby otců  23.4.2018 v 19:00 hod.          
(pondělí) Fara  Uničov 

Modlitby matek,               
Modlitby za nejmenší 

24.4.2018 v 19:00 hod.               
(úterý) Fara Uničov 

Modlitby matek 24.4.2018 v 19:00 hod.                    
(úterý)  Kaple v Troubelicích 

Změna programu vyhrazena  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pozvánka 

Hnutí pro život - Modlitby za nejmenší 

Aktuální modlitební úmysl na duben: za Hnutí Pro Život ČR a jeho projekty 


