
Milí sourozenci, 

v nedělním kázání nešlo jít z časových a jiných důvodů do praktických detailů ohledně prosazování 

Božího království v rodině – rodiče a děti. Pokusím se o to při formulaci otázek pro naše téma. Při 

psaní jsem neměl na mysli konkrétní rodinu nebo rodiny. Rozdělil jsem to pro přehlednost do oblastí. 

Vezměte otázky jako takové zrcadlo nebo podnět pro diskuzi. Určitě vás napadnou další otázky a 

témata. Neberte to zákonicky. Je to pracovní materiál. Nechám na vás, zda otcové to budou řešit 

individuálně na modlitbě před Pánem, nebo to budete probírat jen v rodině (manželé dohromady) 

nebo na skupince. Jsem s manželkou otevřený diskuzi, námitkám, nesouhlasu… Jsem si vědom toho, 

že se někdy pouštím „na tenký led“. Děti jsou pod naší autoritou, pokud jsou na nás finančně závislé a 

bydlí s námi ve společné domácnosti. Čili pokud platí alespoň jedna podmínka. Je to velké rozpětí – 

od předškoláků až po vysokoškoláky. Určitě se mi nepodařilo plně postihnout všechny věkové 

kategorie. Řazení témat je nahodilé. Pokud vás otázky a témata osloví a budou inspirovat k nějakým 

rozhodnutím a změnám, tak to bude skvělé a zkuste se po nějaké době (2 týdny, měsíc…) k těmto 

otázkám a tématům vrátit a zmapovat změny ve vaší rodině. Vidíte posun? Rozšířilo se Boží království 

ve vaší rodině? Pak moje práce v Pánu nebyla marná.       

 Požehnaný čas přeje 

Pepík Thál 

 

1. Jídlo (stravovací návyky). 

1.1. Co s tím, když dítě nedojí oběd? (Má dostat později svačinu, buchtu...? Pití a ovoce se neřeší.) 

1.2. Chodíte do „rychlojídelen“ na hranolky, smažené pokrmy, přeslazené nápoje…? Snažíte se 

těchto pokrmů a nápojů vyvarovat? 

1.3. Komentujete svůj jídelníček nebo jídelníček jiných rodin před dětmi? 

1.4. Mělo by mít dítě své „neoblíbené jídlo“, které se ani nepokusí sníst? Pátrali jste po tom? Co 

s tím? 

 

2. Práce, pracovitost. 

2.1. Vedete děti systematicky od útlého věku (5? let) k práci, určitým povinnostem? 

2.2. Pokud je dětí v rodině více, mohou se v tom pravidelně střídat (podle rozpisu). 

2.3. Vedete děti k tomu, aby po sobě uklidily pokoj (hračky, oděv…), dříve než jdou do postele 

nebo jindy? (Měl by to být pravidelný rytmus, „řád“). 

2.4. Práce: odnést koš s odpadky, utřít nádobí, uklidit nádobí (dát nádobí do myčky, vyndat 

z myčky), luxovat, utírat prach…. Určitě dítě něco při práci rozbije nebo poškodí => dítě za to 

nepeskujte, netrestejte. Investice do Božího království je cennější než hodnota rozbitých 

věcí. 

 

3. Volný čas, sport. 

3.1. Kolik času týdně věnuje otec svým dětem – venkovní aktivity, sport, dětské hřiště,….? 

3.2. Mají děti limitovaný – omezený čas pro sledování TV, hraní her na PC, tabletu…? 

3.3. Máte pod kontrolou, jaké druhy her vaše dítě hraje (střílečky, agresivní…)? 

3.4. Není vhodné, aby děti byly bez kontroly na internetu. Není rozumné, aby v dětském pokoji 

byla TV, PC s internetem. 

3.5. Zvažte moudře, kdy dítěti pořizovat mobil kvůli snazší komunikaci a kontrole. Zdali stačí pro 

začátek pro komunikaci „obyčejný“ tlačítkový mobil jen pro volání a SMS. Snažte se děti vést 

k tomu, jaké jsou pravé hodnoty pro život, a to není vlastnictví „posledních výkřiků“ 

elektroniky. 



4. Výchova, rodina. 

4.1. Jsi otevřený(á) a ochotný(á) k diskuzi, když má někdo konkrétní výhrady a připomínky 

ohledně výchovy tvých děti nebo když poukáže na nevhodné chování tvých dětí? 

4.2. Když má dítě spor s cizím dítětem nebo jiným dospělým (mimo rodinu), snažíš se být 

objektivní nebo většinou nekriticky stojíš na straně svého dítěte? 

4.3. Když si vyměňujete názory se svým protějškem (dohadujete se nebo máte spor), jste si jisti, 

že to děti neslyší (třeba i za zavřenými dveřmi)? 

4.4. Používáš fyzický prostředek ke káznění svého dítěte? Pokud ano, trestáš ho o samotě? 

4.5. Nemluvíš kriticky a negativně o svém dítěti s dospělým v přítomnosti tvého dítěte? 

4.6. Zvažoval jsi někdy, že bys změnil zaměstnání, abys měl více času na rodinu (pokud tě práce 

časově i psychicky hodně zatěžuje)? Jaké máš priority? Dívej se na to optikou Božího 

království. 

4.7. Usiluješ o jednotu se svým protějškem ohledně výchovy (máte stejné „mantinely“, jste 

důslední,…)?  

 

5. Duchovní oblast. 

5.1. Když dítě potrestáš, pomodlíš se společně s dítětem? Vyzná dítě svůj prohřešek? Omluví se 

poškozené straně (sourozenci, rodiči…)? 

5.2. Máte alespoň např. jednou týdně rodinné bohoslužby? 

5.3. Když jste na bohoslužbách, tak zvažte, zda by nebylo moudřejší, aby vaše dítě (děti) bylo 

pohromadě s vámi a naučilo se chválit Pána s vámi? (Když dítě je u svého oblíbeného 

kamaráda, tak se potom navzájem „rozptylují“ a konají „neduchovní činnosti“ …)  

 

6. Finance. 

6.1. Dáváš dítěti od určitého věku (školák?) pravidelně kapesné, aby se naučilo vnímat hodnotu 

peněz? (Konzultujte spolu jeho nákupy z kapesného.) 

6.2. Vedeš dítě ke skromnosti anebo mu vždy koupíš něco podle jeho přání? Není důležité, aby se 

srovnávalo se svými vrstevníky a mělo pokud možno „značkové“ oblečení, obuv. Vést opět 

děti k tomu, jaké jsou pravé hodnoty. Nebát se být jiný. Vždycky křesťané budou vyčnívat a 

jsou solí země. 

…. 

 

 

 

 

   

 

 


