Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) za rok 2010
Úvod
V uplynulém roce jsme se zaměřili na pilotní projekt podle tzv. nové koncepce (viz
výroční zpráva za r. 2009), tj. vybudování pastoračních pracovišť v rámci oblastí
(seniorátů). Začali jsme v Jihomoravském seniorátu. Mnoho energie jsme investovali do
jednání s konkrétními lidmi (potenciálními klienty, pastoračními pracovníky a odborníky)
a ptali se jich, jaké služby by považovali za optimální a co by jim bylo pomocí. Projekt
jsme představili také některým staršovstvům. Výsledek všech těchto jednání je popsán
v další části této zprávy.
Akce a aktivity v roce 2010
Obdobně jako v minulých létech sloužil tajemník odboru na základě pozvání ve
sborech přednáškami, programy pro skupiny a tématickými kázáními. Rovněž se
uskutečnilo sedm víkendových setkání pro muže všech věkových kategorií
s vyučováním na různá témata. Navíc se uskutečnili dva víkendy pro muže s Atlety
v akci (AVA). Tyto víkendy byly účastníky velmi dobře přijímány a kladně hodnoceny.
Domníváme se, že takový víkend by měl zažít každý muž, kazatele nevyjímaje.
V první polovině července proběhl již tradičně týdenní kurz „Manželská setkání“
(MS) ve Vysokém Mýtě. Zúčastnilo se jej celkem 28 párů. Celkový počet účastníků
dosáhl bez mála 100 účastníků, včetně dětí a pečovatelů.
Na kurz se v letošním roce (2010) nepodařilo zajistit duchovního z řad kazatelů CB. Po
delším hledání (oslovili jsme asi 30 kazatelů CB) jsme nakonec přijali nabídku
spolupráce s farářem CČE z Vizovic. Jeho služba na MS byla velmi přínosná. Proto
jsme se dohodli na spolupráci i do dalších let. Nejen tato skutečnost však dokládá
významnou potřebu ordinovaného kazatele pro službu OMARu.
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).
Tajemník s manželkou také přednášeli během roku na konferencích,
vztahofestech, letních festivalech (např. Freakfest) a podobných akcích konaných
v rámci naší církve i mimo ni.
Uskutečnila se také další setkání, např. programy na sborových dovolených,
víkendech, či setkání s menšími skupinami. Pracovníci OMARu rovněž poskytují
individuální poradenství.
Od nového roku 2011 je v provozu první oblastní (seniorátní) pastorační
pracoviště (rodinné centrum) v Brně. Z důvodů finančních bylo pracoviště redukováno
na jednu kancelář. Rovněž pastorační pracovník bude pracovat prozatím dobrovolně,
jedno odpoledne v týdnu (den bude upřesněn). Telefonický kontakt: 731 654 974. Mimo
tuto dobu je možné prakticky kdykoli napsat zprávu, či dotaz na e-mailovou adresu:
omar01@email.cz. Tato adresa je zabezpečená heslem, a tudíž se ke zprávám dostane
pouze pastorační pracovník vyčleněný pro tuto službu. Tím je zajištěna diskrétnost a
dodržování zpovědního tajemství.
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).
Vysílání pro muže v regionálním radiu Petrov.
Připravujeme
Kromě aktivit již fungujících a „zaběhnutých“ chceme v r. 2011 uspořádat v
březnu jednodenní konferenci nazvanou „Přežije manželství 21. století?“ zaměřenou na
předpokládaný vývoj společnosti, na to, jaká je šance křesťanské rodiny „na přežití“ a co
k němu potřebuje. O prázdninách, poslední týden v červenci chceme uspořádat „Letní
tábor rodin“ v Albeřicích v Krkonoších. Budeme se zabývat způsoby, jimiž může rodina
společně trávit čas. Některé večery budou naplněny vyučováním o manželství podle
programu Manželských večerů.
Ve svých aktivitách chceme být flexibilní a reagovat na aktuální potřeby sborů.
Chceme významněji sledovat činnost oblastního (seniorátního) pastoračního
pracoviště a po určité době ji vyhodnotit. Získané poznatky a případné změny chceme
konzultovat se sbory a s pracovníky církve.
Závěr
Ve své službě chceme být blízko nejen těm, kterým vztah funguje a manželství si
užívají, ale především těm, kteří prožívají období náročné, nesou těžká břemena a ztrácí
sílu. Těm chceme pomoci břemena nést. (Gal. 6:2). K tomu si vyprošujeme Boží
zmocnění.
Brno, únor 2011, Josef Horský.

