Vize
Budovat vztahy podle Ježíšova příkladu a tím vytvářet zdravé prostředí pro funkci
manželství, rodiny a dětí, sborů, společnosti. Vytvářet otevřené a svobodné prostředí v církvi
pro tuto službu.

Poslání (mise)
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.

Cíle služby
Obecné cíle:
Podpora, pomoc a péče při budování a vyzbrojování manželů, aby se prohluboval jejich
vztah k Bohu a rostl potenciál jejich duchovních rolí muže a ženy v manželství a otce a
matky v rodině, aby byli svědectvím o Kristově lásce především svým dětem, pak ve sboru, v
církvi, i nevěřícím lidem.
Konkrétní cíle:

Vzdělávání

- pro cílové skupiny a výchova lektorů pro cílové skupiny

Evangelizace

- akce pro různé skupiny i pro nevěřící

Pastorace

- pomoc a péče pro pracovníky na seniorátech (intervize, supervize)

Metodika a
publikace

- pomůcky (manuály, brožury) pro vedení cílových skupin (snoubenci,
manželské skupiny, chlapi, kluby maminek)

Další aktivity

- ekumenická setkání, konference, vzdělávací pobyty pro manžele

Smysl existence odboru
Podpora a pomoc kazatelům na sborech při přípravě párů na manželství, budování
manželství a pomoc při řešení problémů a manželských krizí (doprovázení).
Získávání, vyučování, budování a podpora laických pastoračních poradců – (nejlépe
manželských párů) v seniorátech pro tuto službu. Duchovně vést a vyučovat tyto
pracovníky pastoračním dovednostem a etickým normám (dodržování zpovědního
tajemství). Jako naléhavou potřebu vidíme vypracování etického kodexu.
Být „servisem“ pro sbory (kazatele, pastorační pracovníky), které se rozhodnout naše
služby využívat.

Cílové skupiny
Snoubenci

- páry před vstupem do manželství

Manželské páry - všech věkových kategorií
muži, otcové

- vedení mladších mužů a výchova k dospělosti
- budování starších mužů – mentorů

ženy, maminky

- kluby maminek
- podpora, nabídka programů

rodiče

- výchova dětí (v rámci spolupráce odborů)

mládež

- vyučování o vztazích (v rámci spolupráce odborů)

Programy
Vyučování služebníků v církvi pro vedení snoubenců: program pro snoubence (příprava
na manželství) zahrnující cyklus pěti až deseti setkání s vyučováním na témata:
hledáním životního partnera, budování partnerského vztahu, rodinný management,
rodinné finance, příprava na svatbu a další (viz Materiály ke stažení).
Program „Manželská setkání“: týdenní; 11 témat (přednáška a následně práce ve
skupině moderovaná vedoucím párem).
Program Manželská setkání: víkendový (prodloužený víkend); 5 témat (přednáška a
následně práce ve skupině moderovaná vedoucím párem).
Program pro mladé manžele a rodiny (do tří až pěti let po svatbě): Program je zaměřen
na rodiny, kterým se narodí dítě a jejich manželství se s příchodem rodičovství radikálně
změní, často se nesprávně změní i priority a přichází první krize.
Program pro muže všech generací: Výchova mužů k autentickému „biblickému“ chlapství
a „zasvěcení“ do role muže. Cílem je, aby se muži naučili skloubit jednotlivé životní role a
nastavit jejich důležitost ve světle Písma. Řečeno jinak, aby se naučili sladit profesní a
rodičovskou roli.
Přednášky, workshopy pro různé generační skupiny na témata vztahu muže a ženy.
Kluby maminek – koordinace práce (např. návrh programů a pomoc při jejich realizaci).
Intervizní a supervizní setkávání služebníků (follow up)

Současný stav
Ve většině sborů je služba spadající pod OMAR málo rozvinutá a nekoordinovaná.
Služebníci jsou často laici bez přímé možnosti dalšího vedení a ucelenějšího vzdělávání.
Církev má v současné době jen několik pastoračních asistentů pracujících ve sborech. I tak
jsou to většinou manželky kazatelů. (Na kazatelské páry bychom nechtěli nakládat další
břemeno služby). V těch sborech, kde jsou pastorační asistenti, je služba podporovaná
staršovstvem, ale většinou nemá žádné vedení, ani ucelený program. Ve sborech, kde
pastorační asistenti nejsou a tuto práci dělá někdo z členů sboru dobrovolně, je to služba
většinou „potichu trpěna“.
Přáli bychom si tento stav změnit. Budeme vděční za všechny návrhy, nápady, dotazy,
kritiku; za vše co nám pomůže tuto službu nastavit tak, aby sborům byla prospěšná a všem
služebníkům pomocí.

Josef Horský
tajemník odboru

