
Zpráva tajemníka Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) za rok 2012 
 

Služba Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) probíhala v minulém roce v několika 
rovinách (oblastech).  

 
a)  Kázání a přednášky, skupiny 
b)  Konference, pobytové akce, akce k NTM, místní akce 
c)  Pastorační služba 
d)  Vyučování, zajištění materiálů pro vyučování   
e)  Naplňování vize 
  
Na začátek je dobré si uvědomit, že v rámci určité restrukturalizace církve 

v souvislosti s oddělením od státu se uvažuje také o určité transformaci odborů s tím, že 
určité oblasti služby budou delegovány na senioráty. Proto se tajemník odboru na podzimní 
pastorálce osobně setkal se všemi seniory (až na jednoho) a následně jim poslal dopis s 
nabídkou účasti na seniorátním setkání kazatelů s možností prezentace služby OMARu, 
přemýšlení o spolupráci se senioráty a o tom, jak ji nastavit, aby byla efektivní. Tajemník 
prozatím navštívil 6 seniorátů. Ze setkání vzešly nové podněty. Kazatelé by v první chvíli 
uvítali alespoň seznam odborných křesťanských pastoračních pracovníků (terapeutů), a to 
v církvi i mimo ni, se stručnou charakteristikou a zaměřením. Uvědomujeme si, že by se tito 
pracovníci v církvi našli, avšak v současné době existuje velká roztříštěnost a 
nekoordinovanost jejich služby. Stává se, že tito pracovníci jsou někdy docela nablízku, ale 
neví se o nich. Snažíme se proto tyto pracovníky podchytit a zastřešit. Některá pracoviště a 
pracovníci jsou již uvedeni na webu OMARu. Postupně tento seznam aktualizujeme. Díky 
setkání se senioráty vznikly také nové možnosti služby ve sborech na místech, kde jsme až 
doposud neměli žádný kontakt. 

Děkujeme všem seniorům, kteří nás pozvali na seniorátní setkání kazatelů a dali nám 
prostor pro prezentaci.     

 
a) Služba tematickým kázáním a přednášením na různá témata vztahu muže a ženy 

spadá do oblasti primární prevence. V minulém roce jsme v rámci této služby navštívili 
celkem 15 sborů, některé opakovaně. Také jsme měli možnost službu OMARu více 
prezentovat. Další aktivitou spadající do této oblasti služby jsou víkendy či polovíkendy pro 
muže.   

 
b) V březnu a v dubnu se uskutečnily konference o manželství (v Olomouci a 

v Poděbradech na téma „…a byli si rovni“. Záznamy přednášek a některých seminářů jsou 
na webových stránkách OMARu. Celkem se konference zúčastnilo asi 80 lidí.  
 V létě proběhl tábor rodin HORY-DOLY. Jedná se o volnočasovou aktivitu (dovolenou) 
s denním fakultativním programem. Večer je vyhrazen manželům. Asi dvouhodinový program 
je podobný programu manželských večerů (přednáška a práce ve dvojicích podle pracovního 
listu).  
 Proběhly také akce k Národnímu týdnu manželství a akce v době adventu nazvané 
„Adventní večery pro dva“, což byl soubor čtyř setkání formou manželských večerů. Na závěr 
jsme se sešli na bohoslužbě s připomenutím (obnovou) manželského slibu.  
 

c) Pastorační služba spadá do oblasti sekundární prevence, tj. pomoci v problémech,  
které manželé sami nestačí vyřešit. Uvědomujeme si, že tato služba, kterou OMAR 
poskytuje, by měla být sborům „po ruce“, aby lidé nemuseli daleko cestovat za pomocí, často 
i opakovaně. Řešení se nabízí dvěma způsoby. Jednak externími pracovníky (seznam 
odborných pracovníků na webu). Druhá možnost je vytvořit alespoň částečně vlastní síť 
těchto pracovníků či pracovišť. Máme na mysli již zmíněná pastorační pracoviště v rámci 
seniorátu. Chtěli bychom vytvořit alespoň 3 v Čechách a 1 až 2 na Moravě.  

 
d) V některých seniorátech vyvstala potřeba vyučování základním pastoračním 

dovednostem. Tento program připravujeme. Rovněž vyhledáváme materiály pro vlastní laické 



vzdělávání (knihy – viz web) a pro vedení snoubenců (KMS příprava snoubenců/ brožura a 
CD/ a další – viz web).   
  

e) Naplňování vize – vytvářet prostředí pro zdravou funkci rodiny v církvi a především 
ve sboru, s přesahem do společnosti. Uvědomujeme si, že rodina je základem jakéhokoli 
společenství, tedy i společenství církve. V dnešní době se již veřejně hovoří o tom, že rodina 
není základem společnosti. Chci vám položit otázku, na kterou si odpovězte každý sám. 
Bude společenství církve existovat, když jeho základem nebude rodina? Pokud si to 
nedokážeme představit, pracujme na budování rodiny a manželství. Proto chceme s tímto 
budováním pomáhat právě ve sborech. Chceme být blízko sborům, ale ne jejich součástí. 
V praxi to znamená poskytnout seznam odborných pracovníků (jak již je uvedeno výše), 
případně vytvořit vlastní seniorátní pracoviště (uvedeno výše). Postupně, pomalu se daří tuto 
vizi naplňovat.      
 Co se až doposud podařilo: Jsme vděční, že na většině sborů se považuje příprava 
na manželství za standard, kterým je potřeba projít před uzavřením manželství. Děkujeme za 
spolupráci se Studijním odborem při vypracování tezí k pastoraci rozvádějících se. Těší nás, 
že se objevují bohoslužby s připomenutím (obnovou) manželského slibu.  
 Jsme rádi, že se podařilo rozšířit pracovní tým OMARu o několik pracovníků. Během 
roku  proběhlo několik setkání pracovního týmu, na kterém se promýšlelo směřování OMARu 
a připravovaly se jednotlivé akce. 
 
Děkujeme za modlitby, povzbuzení a podporu.  

 
V Brně dne 13. března 2013.   
 
Josef Horský 
Tajemník odboru 


