
 
Naučil jsem se ctít sexuální morálku Církve 
 
 
 
 
Ve svém dětství a mládí jsem o čistotě a cudnosti nikdy neslyšel. Bylo pro mne samozřejmé, že 
mladý muž by měl mít co nejdříve sexuální kontakty. Podle této zásady jsem plných deset let žil, než 
jsem se r. 2004 obrátil na katolickou víru. 
Byl jsem velice nadšen všemi těmi poklady, které se náhle pro mne v Církvi odkryly! Co vlastně 
jsem o Církvi věděl v době, kdy jsem se jí v různých rozhovorech vysmíval a urážel ji? Zhola nic! 
Najednou mi však bylo při mém hledání smyslu života čím dál víc jasné, že Božímu bezpodmínečnému 
Ano nám lidem musí odpovídat naše stejně bezpodmínečné Ano Bohu, pokud se to s vírou v Něho 
míní vážně. Přesně toto jsem se chtěl naučit: říkat jednoznačné Ano Bohu a tím i jeho Církvi. 
To pro mne např. znamenalo každou neděli jít na mši svatou a také se pravidelně, minimálně jednou 
za měsíc zpovídat, modlit se růženec, svou víru vyznávat a podle ní žít. To si žádalo upravit i své 
sexuální chování podle nauky Církve. 
Matka Boží mi tady přišla na pomoc a já jsem poznal spisy sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu. 
Po zasvěcení Panně Marii šlo všechno rychle: Má tehdejší přítelkyně se se mnou rozešla a já tak dostal 
možnost znovu uspořádat svůj život. 
Díky spisovatelce Gabriele Kubyové jsem v té době pochopil sexuální morálku Církve a naučil se ji ctít jako 
maximálně cenné dobro. Učinil jsem rozhodnutí, že již nebudu mít až do manželství žádný pohlavní styk. Byl 
jsem také ochoten zvolit si duchovní povolání, bude-li 
to Boží vůle. 
Nebyla. Za několik měsíců jsem na jedné pouti poznal Martinu, svou nynější ženu. Jsem vděčný Bohu, že se 
mi před tímto setkáním odhalila nádhera čistého a cudného života, protože díky tomu jsem měl možnost zažít 
s Martinou opravdové přátelství, které postupně dozrálo až k úmyslu uzavřít křesťanské manželství ve 
společenství 
Brali jsme se na svátek Panny Marie Růžencové r. 2006 v Heiligenkreuzu a máme šťastné manželství, 
které Bůh požehnal dvěma syny. A já jsem si jist jedním: 
Kdybychom Martina a já neměli víru a neučinili pevné rozhodnutí pro předmanželskou zdrženlivost, nebylo by 
dnes naše manželství tak pevné a šťastné, jako je dnes. 
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