Společenství čistých srdcí (SČS)
Historie
 v srpnu 2005 vznikla na Moravě iniciativa Čistá láska, nezávisle na ní vzniklo
v severních Čechách v dubnu 2006 společenství Pravá láska čeká; později se obě
aktivity spojily a vzniklo Společenství čistých srdcí
 SČS se inspirovalo zahraničními vzory (USA, Polsko...), ale vychází především
z českého prostředí
 v současné době má SČS cca 1050 oficiálních členů
O co se snažíme
 jít za ideálem čistého srdce (ideál čistého srdce je zde pojímán velmi široce,
nezahrnuje pouze sexualitu)
 chápat sexualitu jako Boží dar člověku, ne jako konzumní záležitost a snažit se žít
v souladu s 6. a 9. přikázáním Desatera
 znát učení Církve o těchto otázkách, pochopit jeho význam a přijmout jej
 rozvíjet ve všech směrech ctnost čistoty a vydávat radostné svědectví o její hodnotě
 nezapomínat žít podle ostatních přikázání Desatera a rozvíjet ostatní složky
autentického křesťanského života (modlitba, četba Písma svatého, život ze svátostí,
atd.)
Organizace
 členem SČS se může stát každý svobodný člověk starší 15ti let, který chce žít podle
výše uvedených bodů
 nezáleží na dosavadním způsobu života, důležité je rozhodnutí pro současnost a
budoucnost
 zájemce se stává členem SČS po předchozí přípravě při oficiálním vstupu a to
většinou při mši svaté – nové členy přijímá kněz
 při veřejném přijetí dostávají noví členové stříbrný prstýnek, který mohou, ale nemusí
nosit
 členové se každý den modlí modlitbu Pod ochranu tvou za sebe a všechny ostatní
členy SČS
 několikrát za rok jsou pořádána různá setkání pro zájemce, členy a sympatizanty SČS
– tato setkání jsou dobrovolná. SČS se také podílí na vydávání časopisu Milujte se!
 pokud některý člen nadále nechce žít podle hodnot SČS, vrátí stříbrný prstýnek a je
vyškrtnut ze seznamu členů
 forma iniciativy je vhodná především proto, že je možné se za sebe navzájem modlit,
povzbuzovat se a utvrzovat na cestě čisté lásky
 pokud členové SČS přijmou svátost manželství, přecházejí automaticky do
Společenství čistých srdcí manželů
Shrnutí: V SČS nejde o nic nového. Mladí se jen hlásí k osvědčenému učení katolické
Církve, a to i v oblasti čistoty a vzájemně se v tom podporuji příkladem i modlitbou.

