
          Brno, listopad 2007  
Milí bratři kazatelé a staršovstva 
 
 Chci Vás informovat o nově ustanoveném odboru – Odboru pro manželství a rodinu 
při Radě CB (dále jen OMAR), který byl založen na zářijovém jednání rady. Rada CB 
reagovala na usnesení konference (květen 2007), kde bylo na základě návrhu litomyšlského 
sboru konferencí doporučeno zřízení tohoto odboru. Odbor začal svou činnost 1.10. 2007.     
 
Předseda odboru:   Josef Fišer  -  kazatel, správce sboru CB Vsetín 
Výkonný tajemník:  Josef Horský  - vikář, vyčleněn pro tuto službu 
Člen odboru:   Petr Geldner  - kazatel, správce sboru CB Poděbrady 
  
 Základním cílem OMARu je budovat, posilovat a pečovat o vztahy v manželství a 
rodině na biblických základech a tím napomáhat  společnému růstu manželů v porozumění 
duchovních rolí muže a ženy v manželství a otce a matky v rodině, aby byli svědectvím o 
Kristově lásce především svým dětem, ale i nevěřícím lidem.  
 Základním posláním práce odboru je usilovat o osobní a společný růst muže a ženy 
v manželství a rodině, vedoucí k porozumění a praktickému naplňování biblických principů 
pro manželství a rodinu.  
 
Smysl existence odboru 
 

 Podpora a pomoc kazatelům na sborech při přípravě snoubeneckých párů na 
manželství a budování manželství; pomoc při řešení problémů a manželských krizí. 

 Získávání, vyučování, budování a podpora laických pastoračních pracovníků - 
laických sborových poradců – (nejlépe manželských párů) ve sborech pro tuto službu. 
Poskytování duchovního vedení a vyučování těmto pracovníkům. 

 Být servisem sborům (kazatelům, pastoračním pracovníkům, laickým sborovým 
poradcům), které se rozhodnou využívat naše služby. 

 
Přáli bychom si, aby se ve sborech hledali a nacházeli obdarovaní pracovníci pro tuto 

službu (nejlépe nekazatelské manželské páry). Nabízíme jim pomoc, vedení a vyučování pro 
tuto oblast služby. 
 
Činnost odboru je zaměřena na následující cílové skupiny:  

*    snoubenci    - páry, kteří chtějí vstoupit do manželství; 
*    manželské páry   - mladé rodiny do tří až pěti let po svatbě  

     - manželské páry všech věkových kategorií;           
      *    muži a otcové   - vedení mladších mužů a výchova k dospělosti, k autentickému  

 „biblickému chlapství“ 
V rámci spolupráce odborů: 
      *   ženy, maminky    - kluby maminek – podpora, nabídka programů 
      *   rodiče    - výchova dětí 
      *   mládež   - vyučování o vztazích 
 
 Pro tyto skupiny jsou připraveny (nebo připravujeme) programy, které je možno 
různým způsobem aplikovat, nebo přizpůsobit pro konkrétní potřeby sboru. Rovněž nabízíme 
programy, které bude odbor organizovat společně pro zájemce z jednotlivých sborů.  
 Uvědomujeme si potřebnost a naléhavost této služby a jsem vděční, že na některých 
sborech již tuto službu ochotní služebníci, podle svých zkušeností a znalostí, vykonávají. 
Naším úmyslem není „převálcovat“ to, co již funguje, ale nabízíme zakotvení a podporu 
s úmyslem tuto službu rozvinout. Tam, kde tato služba není, chceme povzbuzovat k tomu, 
aby se našli ochotní služebníci a začali třeba s málem.  
 



 Nemyslíme si, že to, co nabízíme je úplné a nejlepší. Budeme vděčni za zpětnou 
vazbu od Vás. To nám pomůže nastavit programy tak, aby byly sborům pomocí.  
 
S bratrským pozdravem tajemník OMARu  
 
Josef Horský        
 
 
Veškeré dotazy a připomínky směřujte na tajemníka Josefa Horského:  
GSM: 603 230 602 
e-mail: josef.horsky@cb.cz 
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