
Zpráva tajemníka Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) za rok 2011 
 

Uplynulý rok by bylo nejlépe rozdělit chronologicky na období od začátku roku do 
konce prázdnin a pak na období od konce prázdnin až do konce roku.  

Již od začátku roku probíhala příprava konference v Poděbradech. Byla to první 
konference OMARu. Z ohlasů, evaluačních dotazníků a rozhovorů vyplývá, že to byl krok 
správným směrem. Konference byla sice zaměřena především na pracovníky, kteří slouží 
v oblasti vztahů v církvi (příprava snoubenců, pastorační pracovníci, straší apod.), ale 
zúčastnilo se jí také dost lidí, kteří hledali pomoc v této oblasti. Z této zkušenosti vyplývá, že 
v církvi (ale i mimo ni) existují lidé, kteří potřebují pomoc nebo alespoň radu, ale z nějakého 
důvodu nepřijdou za kazatelem či starším ve svém sboru, ani za nikým v místě bydliště, ale 
hledají pomoc jinde, anonymně. Celkový počet byl asi 75 účastníků. Pro letošní rok jsme pro 
tyto lidi vytvořili samostatné pracoviště „Oáza“ s jedním odborným poradcem. Navíc jsme 
zorganizovali dvě konference se stejným programem, pro Čechy a pak pro Moravu a 
Slezsko. Kromě konference se uskutečnily již obvyklé akce – chlapské polovíkendy, kázání 
na sborech spojené s přednáškou, campy, sjezdy mládeže apod. Dále proběhl týdenní 
Manželský kurz otevřený pro všechny (nejen manželské páry z církve), konaný pod 
hlavičkou o.s. Genea.  

Novou aktivitou byl tábor rodin Hory-doly. Jednalo se o rodinnou dovolenou 
s večerním programem pro manžele. Základ programu vycházel z Manželských setkání a 
Manželských večerů. Zdá se, že tato koncepce – rekreace s kratším programem pro 
manžele – oslovila jinou skupinu lidí.  

Na podzim se pracovní nasazení zpomalilo v důsledku úmrtí nejmladší dcery 
tajemníka. Přesto proběhlo několik akcí na sborech (kázání a přednáška) a rovněž seminář 
na podzimní pastorálce. Pro brněnské sbory byly připraveny „Adventní večery pro manžele“. 
Pro malý zájem účastníků byla akce redukována na manželské páry z mateřského sboru 
tajemníka – Brno-Betanie a z připravených čtyř setkání se uskutečnilo jedno, nazvané 
„Manželský advent“. V závěru roku začaly přípravy na konference OMARu, které proběhnou 
v březnu a v dubnu.   

Proběhlo několik setkání pracovního týmu, na kterém se promýšlely a připravovaly 
jednotlivé akce. Také jsme přemýšleli a snažili se nastavit koncepci práce OMARu vzhledem 
ke změnám v církvi, její určité restrukturalizaci. Senioráty přestaly být aktuální a s tím 
přestaly být aktuální i seniorátní pracoviště OMARu. Nicméně brněnské pracoviště je 
vybudováno a funguje, byť jen v částečném provozu, jelikož prozatím nejsou peníze na 
zaplacení pracovníka, pracujícího alespoň na částečný úvazek nebo na DPP. Pracovníci 
OMARu obtížně nachází svoje místo v celé koncepci práce a fungování církve. Není zřejmé, 
zda jsou „terénními pracovníky“ pro poskytování konkrétní pomoci, kde je potřeba, nebo 
mohou také sloužit svými znalostmi a zkušenostmi vyučováním. Jako příklad je možné uvést 
podzimní pastorálku. Pracovníci zapojení do služby OMARu předpokládali, že budou pozváni 
k nějaké spolupráci na této pastorálce, která pojednávala o manželství, ale nestalo se tak. 
Pouze tajemník měl seminář „Singles v církvi a ve světě“, což není téma úplně manželské. 
Nejde nám o to někam se drát, či zviditelnit se, ale posloužit tam, kde si myslíme, že 
můžeme.  

Po celý uplynulý rok se zdálo, že se zájem ze strany sborů o programy a službu 
OMARu snižuje. Tento pokles nebyl zřejmý na „velkých“ akcích, ale spíše se snižoval počet 
pozvání ze strany sborů. Možná je příčina v ekonomické situaci, možná jinde, nevíme. 
Nepodařilo se nám prozatím tuto skutečnost zcela rozklíčovat. Na přelomu roku se poptávka 
po službě opět zvyšovala, již jsou domluvené akce na první polovinu roku 2012.           

Tajemník byl v první polovině roku více zapojen do služby ve vlastním sboru, tedy 
v době, kdy Betanie neměla kazatele. V závěru roku pak převzal funkci místopředsedy 
staršovstva. Po volbách a obměně staršovstva je připraven tuto funkci zastávat i nadále, 
pokud bude potřeba.   

Děkujeme za modlitby. Modlíme se, aby nás Bůh „obohatil ve všem, v každém slovu i 
poznání.“ (1.Kor.1:5) 

 
V Brně dne 10. února 2012.         Josef Horský 


