
Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) za rok 2009 
 
Úvod  

Uplynulý rok 2009 byl z pohledu koncepčního modelování služby OMARu 
přelomovým rokem. A to z důvodů, které jsou uvedeny v dalším textu.  

Má-li služba OMARu být smysluplná, musí být nastavena tak, aby byla servisem 
a pomocí sborům. Místní sbor totiž považuji za základní stavební jednotku církve. Jako 
odbor nechceme vykonávat činnosti jen proto, abychom „vykázali činnost“. Proto naše 
původní uvažování směřovalo k tomu, aby na každém sboru byl pracovník (nejlépe 
manželský pár), který by tuto službu pod metodickým vedením OMARu vykonával. Ze 
zkušeností vyplynulo, že tato koncepce modelu služby OMARu  (pracovně nazvaná 
„OMAR – sbory“) není funkční. Důvody jsem popsal v dopisu (Dopis kazatelům od 
OMARu“, leden 2010), proto je tady jen zmíním:  

– chybí otevřenost sdělovat a řešit problémy (lidé se vzájemně znají) 
– vyvstává nebezpečí zasahování odboru do kompetencí sboru 
– z manažerského hlediska je to neřiditelný systém. 

 
Nová koncepce    

Po zvážení několika možností a variant byl přijat model „seniorátního pracoviště 
OMARu“, který se jeví jako nejschůdnější a nejúčinnější („Rodinné centrum“ při 
seniorátu). Vyjádřeno jednou větou to znamená: pracoviště OMARu oddělit od sboru, 
ale zároveň mu být blízko. Pracoviště by tedy bylo zřízeno v rámci seniorátu. 
Nepodléhalo by místnímu seniorovi v tom smyslu, že by mu z toho vyplývaly nějaké 
další úkoly – spíš naopak, toto pracoviště by mu bylo k dispozici. Snad nejlépe to 
vystihuje heslo, které jsme si zvolili pro další působení OMARu v církvi: „Být blízko 
sborům, ale nebýt jejich součástí“. Některé konkrétní možnosti spolupráce jsou popsány 
v již zmíněném „Dopisu kazatelům od OMARu“. Tato pracoviště chceme v dalším 
období začít budovat. Každý z pracovníků OMARu se bude snažit vybudovat toto 
pracoviště ve svém seniorátu. V Jihomoravském seniorátu má Rodinné centrum již 
reálné základy. Budeme vděční všem za pomoc s podporou a realizací (modlitby, 
hledání prostor, vybavení kanceláří, zajištění pracovníků a úhrady jejich práce).  

    
Akce a aktivity v roce 2009    
 Tajemník odboru na základě pozvání navštěvoval jednotlivé sbory s programem 
pro budování manželství a tématickými kázáními. Rovněž se uskutečnilo několik 
víkendových setkání pro muže všech věkových kategorií s vyučováním na různá témata. 
Proběhlo také setkání v klubu maminek na téma „Jak myslí muž“ a další programy.    

V první polovině července proběhla již tradičně „Manželská setkání“ ve Vysokém 
Mýtě. Jedná se o týdenní kurz pro povzbuzení, posílení a budování manželství. 
Nastavení kurzu je ekumenické, přesto byla většina účastníků z CB.  (20 párů + 
pečovatelé). 
Jako duchovní (kazatel) byl účasten člen Rady CB – David Novák. Za jeho službu jsme 
velmi vděční. Zdá se, že tato spolupráce (s Davidem) bude mít pokračování.  
Během prázdnin tajemník odboru navštívil některé sbory v jihomoravském regionu a 
posloužil kázáním na téma manželství a rodina. Rovněž měl příležitost prezentovat 
OMAR a zacílení jeho služby. 



V rámci programu „Manželská setkání“ proběhly víkendy pro lektory skupin: motivačně-
organizační a vzdělávací víkend před letními Manželskými setkáními a formačně-
vzdělávací víkend (ve spolupráci s YMCA). 

V průběhu dovolených a prázdnin pořádaly sbory mj. „English campy“ a rodinné 
dovolené. Na několika takových akcích jsme přednášeli na různá témata týkající se 
vztahu manželů a vztahů v rodině. V září začal „Podzimní cyklus přednášek o 
manželství a rodině pro Brno“. Cyklus byl určen nejen lidem z církví, ale také široké 
veřejnosti. Cyklus byl ukončen bohoslužbou s připomenutím manželského slibu. 
 Pracovníci odboru také přednášeli během roku na konferencích konaných v rámci 
naší církve i mimo CB.   

Uskutečnila se také řada dalších setkání s menšími skupinami a rozhovory 
s pracovníky v církvi. Pracovníci OMARu rovněž poskytují individuální poradenství.   

 
Akce v rámci ekumeny 

Program „Předávání víry v rodině“ (Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně). 
Přednášky pro různé subjekty (YMCA, Centra pro rodinu, Aglow…).  
Pobyty rodin, pořádané různými subjekty (např. YMCA) – několikadenní účast s realizací 
programu pro rodiny, vedení seminářů, přednášky.                                                        
TWR – pořad Rozmarýna (pravidelné vysílání 1x měsíčně). 
 
Připravujeme (co chceme) 

V rámci OMARu chceme uskutečnit připravený program – výcvik pro služebníky 
v Rodinných centrech při seniorátu (LAROP – laický rodinný poradce). Jedná se o 200 
hodinový výcvik ve spolupráci s ETS.  
Pro další rozvíjení služby spadající pod OMAR chceme nejen pokračovat v již 
fungujících aktivitách, ale také je dále rozvíjet a reagovat na aktuální potřeby sborů.  
 
Závěr 
Uvědomujeme si, že vybudovat seniorátní pracoviště OMARu (Rodinná centra) jako 
stěžejní síť služby OMARu sborům je rozsáhlý projekt, který bude vyžadovat nemalé 
úsilí a bude se budovat postupně a dlouhodoběji. Prosíme o modlitební podporu i 
případnou další pomoc. Věříme, že: „Hospodin působí, aby se vše, k čemu (Josef) 
přiloží ruku dařilo…“ (Gn. 39,3.)   
 
Brno, únor 2010, Josef Horský 
 


