
Národní týden manželství 2017 ve Vyškově 
 

Stručný přehled osnov tří přednášek u příležitosti Národního týdne manželství 2017 v Knihovně Karla 

Dvořáčka ve Vyškově. 

Řečník: Jan Dymáček  

Pondělí 13. 2. 2017: Muž a žena aneb Vztah chce soukromí 
 Největším problémem je, … že jsme v manželství dva :) 

 Motivace: Měli bychom chtít více než manželství jen přetrpět. 

 „Není recept na šťastné manželství. Jen bychom uváděli lidi v omyl, kdybychom předstírali, že 

tomu tak je. Manželství je vždy riziko, jde jen o to je minimalizovat.“ (Š. Šoltéz) 

 Priorita dříve: stabilita, zajištění života 

 Priorita dnes: kvalita (nejlépe dle našich představ) 

 Kvalita vztahů není neexistence konfliktů, ale stálý přísun toho, co vztah potřebuje. 

 Obsazení manželství: „jako muže a ženu je stvořil“ 

 Děti jsou tam také, ale protože jsou přítomny jen část doby trvání vztahu, nesmí se stát „klínem“ 

mezi rodiči. 

 „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ 

 Muž + žena je jako 1+1=1 Jsou si rovni a přesto zůstávají odlišní (nůž + vidlička, …) 

 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě… 

 Uzavřením manželství vytváříme nové společenství. 

 Nejsou-li mladí schopni „opustit“, nejsou zralí pro manželství. 

 Rodiče jsou povinni propustit děti do manželství. 

 Typy závislostí: citová, v rozhodování, finanční, v pomoci, v bydlení. 

Úterý 14. 2. 2017: Každý jsme jiný – a to je dobře! 
 Dva se vezmou a časem vadí to, co dřív nevadilo -> rozčarování, rezignace. 

 Jsme dva, každý je jiný: to se nevyhnutelně musí konfrontovat. 

 Řešení? Přizpůsobit SI partnera nebo Přizpůsobit SE partnerovi? 

 V zásadě: Partnera nelze změnit. 

 Minimálně vždy zůstaneme mužem a ženou: 

o Rozdíl v myšlení a chování 

o Mužská logika, ženský cit 

o Smysl pro detail / vnímání celku 

o Mužská touha ochraňovat, ženská touha být chráněna 

o Mužova úspěšnost mimo domov, ženina „úspěšnost“ doma 

o Ženina potřeba vnímat lásku, mužova potřeba být oceněn 

o Žena se sdílí, muž informuje (a řeší) 

o Chování k ženě na veřejnosti, hrdost na mužovu eleganci 

o Pravý muž nikdy nepřestane ženě dokazovat, co pro něho znamená – ani poté, co ji získá 

 Vyznání ženy: „Dnes jsem konečně pochopila, že ten můj chlap je normální.“ 



Pátek 19. 2. 2017: Most mezi mužem a ženou anebo Co je a co není 

láska 
 „Všechno ať se mezi vámi děje v lásce“ (1 Korintským 16,14) 

 „To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.“ (Jan 15, 17) 

 Vztahy umírají na nedostatek lásky. 

 Co to ale je „láska“? 

 Není to zamilovanost (=hezký stav, ale ne hybná síla, přehlíží, časem se zmenšuje) 

 Láska je práce, sebezapření, trpělivost, námaha, boj se sebou samým, ale: krásná práce, krásné 

sebezapření… 

 Láska není pouze intimita (je důležitá, ale sama nestačí) 

 Láska je ČIN! 

 Láska je „obousměrná“: přijímá i dává, při konfliktu „vyjděme naproti“ (nečekejme) 

 Láska je „dát se“ (obětovat se, dát pochopení, čas, trpělivost, povzbuzení) 

 Největším smyslem života je, abychom obšťastňovali druhé“. 

 Úcta jednoho k druhému (je o tom celá kniha – např. zde: www.navrat.cz/laska-a-ucta-emerson-

eggerichs): pozor na zevšednění a vyprchání úcty (vše je samozřejmé), nevážení si partnera, 

podceňování, … 

 „A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem 

úctu“ (Efezským 5:33) 

 Láska se projevuje: trpělivostí, výrazem tváře, hlasem, zapomenutím na křivdu, omluvou, 

důvěrou, upřímností (není neomalenost), pýchou, pokorou, doma (ne jen v práci) 

http://www.navrat.cz/laska-a-ucta-emerson-eggerichs/d-70460/
http://www.navrat.cz/laska-a-ucta-emerson-eggerichs/d-70460/

