CESTA MANŽELŮ

ÚNOR 2021

Cílem této cesty, je nabídka zastavení se,
zamyšlení a možnosti nového pohledu na sebe,
svého partnera a svůj vztah.
Rádi bychom, aby tato společná krátká procházka
„Cestou manželů“ byla novým zážitkem,
okamžikem zastavení se a třeba i určitým
impulsem pro váš společný život.

ROZHODNUTÍ
Polož si mě na srdce jako pečeť... (Pís 8,6)

Vzpomínáte si na chvíli, kdy jste se rozhodli pro společný
život? Povídejte si o tom.

DOMOV

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.
(Ž 127,1)

Je náš dům pro nás i naše děti skutečným domovem?
Co by mi udělalo radost nebo bych potřeboval/a změnit na
našem domově. (abych se cítil/a více doma)

DĚTI

Kdo přijme jednoho z takových dětí v mém jménu, přijímá
mne... (Mk 9,37)
Najděme na každém z našich dětí něco, co umí, čím
obohacuje své okolí, sebe i nás.
Pokud nemáme děti: plánujeme děti? Kolik?
Pokud nemůžeme mít děti: Byli bychom ochotni a schopni přijmout dítě bez
rodiny? Co naše „duchovní děti“ (kmotřenci apod.)

RADOST

Setkají se milosrdenství a věrnost... (Ž 85,11)

Povídejme si o tom, co nám dělá v našem vztahu radost.
Vzpomeňte také na chvíle, kdy vám vaše děti udělali radost.

DĚKUJEME

Dobrořeč duše má Hospodinu... (Ž 103,2)

Teď jděte nějaký čas v tichosti a snažte se vnímat přítomnost
toho druhého, jeho kroky, dech, pohyby těla...
Zkuste přemýšlet nad tím, co pro mě moje partnerka/můj
partner znamená, za co chceme děkovat.

Na závěr své díky můžeme vyslovit ve společné modlitbě.....
Děkujeme Ti za naše úkoly, skrze které vnímáme, že jsme potřební.
Děkujeme Ti za naše společníky. Stali jsme se pro sebe navzájem důležití.
Děkujeme Ti za lidi, kteří nás na naší životní cestě dodnes doprovázeli a vedli.
Děkujeme Ti, žes nám daroval nebeskou Maminku, která se o nás stará a
pomáhá nám. Když se cítíme slabí a bezmocní, Ona doplňuje všechno, co nám
chybí. Prosíme o její přímluvu za naše manželství, naše děti, naše milované,
naše společenství a náš domov. Děkujeme Ti, náš Bože, za Tvou věrnou péči a
vedení. Je dobře, že jsi s námi – až na věky věků. Amen.
Prosíme Tě sv…..(světec, kterému je zasvěcena kaplička, která je cílem naší
cesty) vyprošuj našemu manželství Boží požehnání. Amen
Inspirováno cestou manželů v Rokoli

Informace k Cestě manželů 2021:

Vydejte se v týdnu, od 8.2. do 14.2.2021 ve kterém slavíme „Národní
týden manželství“, společně na cestu ke kapličce ve vaší farnosti nebo
někde kde to máte rádi.
Cestou tam se zamyslete nad společnými úkoly, které jsou na této
kartičce.

V cíli se společně vyfoťte a pošlete nám fotku na náš e- mail :
cpruherskybrod@ado.cz, nebo telefon: 731 402 169
Prosíme uveďte kontakt na vás (jméno, bydliště, telefon, e-mail),
abychom vám mohli doručit malý dárek a zařadit vás do slosování o
roční předplatné časopisu RODINNÝ ŽIVOT, které proběhne po mši sv.
v 10:15 v neděli 28.2.2021

