
Spolčo – Proč žít v čistotě před svatbou ??? 
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1.) Úvodní modlitba 

 Začneme písní „pane přijď“ 

 Pane, sešli jsme se tady jako společenství, které chce tyto chvíle tady prožít 

naplno s tebou. Prosím tě přijď do našich srdcí, naplň nás duchem svatým a 

požehnej nám. Skrze Krista našeho pána. Amen 

 

 

2.) Zážitky a prožitky 

 Každý postupně dostane slovo, aby mohl říct, jak se mu zrovna daří (škola, 

kroužky……) a co zrovna prožil, nebo na co se v nejbližších dnech těší.  

 

 

3.) Téma 
 

Proč žít v čistotě před svatbou? 

Nejprve bych chtěl položit otázku:  Co to vlastně ta čistota je?  (prostor pro odpovědi a 

popřemýšlení)  vysvětlení : 

 Čistota je ctnost, která uspořádává naše myšlenky, touhy i skutky tak, aby se 

shodovaly s pravou láskou. 

  Čistota je jasné „ano“ pravému významu sexuality, není omezující, 

ale osvobozující.  

 Umožňuje nám milovat druhého jako Kristus nás a naopak zabraňuje druhého 

používat k našemu uspokojení.  

 

 K dodržování předmanželské čistoty nás vyzývá 5. kniha Mojžíšova (Ochrana cti ženy:    Dt 

22,13 – 29). Z veršů knihy Deuteronomium můžeme vyčíst, že pokud žena nebyla v den svatby 

pannou, byla za trest ukamenována k smrti. Předmanželská nečistota tedy byla hodna trestu 

smrti a naopak čistota byla velmi ceněna. 

Sex není zábava, ale je tělesným naplněním vztahu lásky a výrazem úplného a bezvýhradného 

vzájemného sebedarování muže a ženy. Aby k tomu tak skutečně bylo, musí předcházet 

uvážené a svobodné rozhodnutí přijmout druhého a odevzdat se mu na celý život – manželský 

slib. 

V partnerském vztahu má svobodný slib, který pečetí snoubeneckou lásku, předcházet 

tělesnému odevzdání se. Sex před manželstvím je tedy něco rozporného (náležím ti a přece 

nenáležím), a proto neslouží k růstu vztahu, ale naopak vede k růstu sobectví a k narušení 

vztahu. Věrnost na celý život a skutečné sebedarování se nedají vyzkoušet.  

(Prostor pro případné dotazy a diskuzi.) 

 



4.) Hra  

Po tomto trochu stydlivém tématu si dáme hru na odreagování „Ubohé malinké koťátko!“ 

Pravidla: 

Vylosujeme jednoho hráče, který na začátku bude hrát roli ubohého malého koťátka. 

Koťátko třikrát srdceryvně zamňouká. Pak ke koťátku přistoupí první hráč, pohladí ho po 

hlavě a řekne: ubohé malé koťátko. Jestli se dokáže ovládnout, odstoupí, koťátko zas 

zamňouká a přijde k němu další hráč. Kdo neudrží kamennou tvář a usměje se, nebo se 

dokonce rozchechtá, vymění si s koťátkem úlohu.  

 

 

5.) Hlavní modlitba 

na úvod si zazpíváme píseň „ Králi milost nám dej “ 

Pane, ty nás znáš ze všech nejlépe a tak tě prosíme bud s námi ve chvílích pokušení a dej nám 

sílu, abychom žili v čistotě až do svátosti manželství. 

     (prostor pro prosby a díky) 

     Pomodleme se nyní k neposkvrněné panně Marii, která je nám příkladem v čistotě člověka : 

Zdrávas Maria…….. 

        Na závěr si zazpíváme píseň „Rozžíhá“ 

 

 

6.) Oficiální ukončení a rozloučení 

 Spolčo pro dnešek oficiálně končí. 

 Rozdělení povinností na příští spolčo. 

 Rozloučení 
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