
Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) 
 

Odbor pro manželství a rodinu (OMAR) je nově zřízeným odborem Rady CB.  Byl 
ustaven radou  dne 1.10.2007 na základě konferenčního návrhu a doporučení 
konference CB z r. 2007. Převážnou část jeho konkrétních aktivit uskutečňoval 
tajemník OMARu, vikář Josef Horský.  
Manželství a rodina v dnešní době prochází krizovým obdobím nejen ve společnosti, 
ale částečně i v církvi. Jako křesťané chceme tento trend zastavit a změnit. K tomu 
má sloužit i nově založený OMAR. Jeho hlavním cílem je  pomoc a pečování o rozvoj 
a budování manželských a rodinných vztahů. S tím souvisí i budování osobností 
mužů a žen, aby byli schopni vytvářet a udržet kvalitní vztahy v manželství na 
biblických základech.  
 
Hlavní oblasti služby:   
1) příprava snoubenců na manželství.  
Tuto službu vnímáme nejen jako konkrétní přípravu snoubenců před svatbou. Jako 
její součást vidíme také vyučování pro skupiny mládeže.  
2) Služba manželům a rodinám zahrnující vyučování o vztazích, budování a rozvíjení 
vztahů. Zahrnuje také pomoc a řešení v problémových a zátěžových situacích.  
3) Budování mužské identity a posilování role muže v manželství, rodině a ve sboru. 
     
Uskutečněné akce: 
Návštěva tří sborů s prezentací OMARu a programem pro manžele. 
Jeden polovíkend pro muže. 
Jedno polovíkendové setkání pro vedoucí manželských skupin.     
Dva programy pro klub maminek. 
V rámci ekumeny a týdne manželství se  uskutečnilo sedm různých setkání, z toho 
jednou vysílání v rozhlase – Radio7. 
OMAR také ve spolupráci s vydavatelstvím Návrat domů vypracovává seznam 
literatury, zabývající se problematikou vztahů muže a ženy s krátkou anotací ke 
každému titulu. To by mělo pomoci služebníkům a kazatelům na sborech orientovat 
se jak v nabídce knih, tak do jisté míry i v problematice konkrétního páru.  Seznam by 
měl být k dispozici v červenci 2008.  
 
Plánované akce do konce školního roku: 
Je naplánováno dalších osm návštěv sborů s programy pro manžele, mládež a 
muže. Rovněž jsou dohodnuty dvě návštěvy sborů na letní sborové dovolené 
s programem podle přání a zadání sboru.    
Dále jsou naplánována čtyři odpolední nebo polovíkendová setkání pro muže.  
Je připraveno jedno polovíkendové setkání pro vedoucí snoubenců (pozvánky byly 
předány do sborů) a jedno polovíkendové setkání pro vedoucí manželských skupin. 
OMAR se podílí na programu sjezdu mládeže dvěma semináři.  
Rovněž se připravuje letní, týdenní manželský kurz. Pozvánky na tuto akci byly 
předány do každého sboru.  
 
V prvním období služby OMARu (asi jeden rok) nám jde hlavně o to, aby se tato 
služba dostala do povědomí sborů, a aby ze sborů vzešli služebníci (laičtí sboroví 
poradci), kteří by tuto službu ve svém sboru vykonávali. 
 



Pro rozvoj této služby je třeba rozšířit počet pracovníků odboru. Prozatím jsme 
čtyři: Josef Fišer – předseda odboru, 
Josef Horský  - výkonný tajemník 
Petr Geldner – člen 
Bohunka Horská – člen. 
Jako optimální vidíme zastoupení alespoň jedním členem odboru v každém 
seniorátu.    
 
Pro rozvoj této služby na sborech potřebujeme pomoc kazatelů a starších, kteří by 
tuto službu připomínali a ukazovali na její potřebnost. Proto se snažíme rozesílat 
různé dopisy s upoutávkami na naši činnost a pozvánky na akce. Prosíme o zdravou 
propagaci této služby. Rovněž chceme připomenout potřebnost laických sborových 
poradců. Prosím kazatele a starší, aby se modlili za tyto služebníky ve vlastním 
sboru. Přáli bychom si, aby na každém sboru sloužil v oblasti vedení snoubenců a 
pomoci manželským párům a rodinám alespoň jeden manželský pár.     
 
Pro další rozvoj této služby chceme rovněž organizovat populárně vzdělávací akce a 
rozvíjet programy a akce podle požadavků jednotlivých sborů, setkávání na 
seniorátních, případně republikových úrovních.  
 
Modlím se za tuto potřebnou službu. Jsem přesvědčen, že pokud budou funkční 
vztahy v rodinách, projeví se to i zlepšením vztahů ve sboru.    
 
Děkuji všem, kteří přispěli ke vzniku této služby. K jejímu zkvalitnění a rozvoji by jistě 
přispělo i zřízení systemizovaného místa celocírkevního tajemníka pro OMAR.    
 
 
V Brně 21. 3.2008 
         Josef Horský 
         tajemník odboru  
 


