
SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE IV. 

RODINA 

Sněm připomíná, že manželství je svátost a rodina má být domácí církví. Zároveň upozorňuje na 

protirodinné tlaky ve společnosti, nechuť uzavírat manželství, rostoucí rozvody a nedocenění 

mateřství. Požaduje vytvoření církevní strategie, ovlivňování státní rodinné politiky, vytváření 

prorodinného klimatu v  obcích, budování diecézních center pro rodinu, manželských poraden, 

solidní přípravu na manželství i nabídku programů pro manžele, jejich doprovázení a duchovní 

vedení.  

Doporučuje:  

a) zařazovat pastoraci manželů a rodin jako nedílnou součást pastoračních plánů  

b) hledat cesty k zajištění dalšího vzdělávání kněží, jáhnů a laiků v oblasti pastorace rodin  

c) rozvíjet různé formy pastorace manželů a rodin (167 – 184)  

     Osobně jsem se účastnil synody o rodině v Římě v roce 2014. Tam jsem zdůraznil potřebu nejen 

lidské péče o rodinu, ale i Boží pomoci, proto je třeba vtáhnout manžele do života s Bohem, naučit je 

žít ze svátosti manželství. Dnes máme k dispozici postsynodální papežský dokument o manželství 

Amoris laetitia. V atmosféře, která není přátelská k rodině, věnuji řadu pastýřských listů tématu 

rodiny. Jednou jsem pozval rodiče početných rodin do Olomouce na Pololáníkovu operu Noc plná 

světla, abych jim vyjádřil úctu a  vděčnost. Plné divadlo bylo překvapením i milým povzbuzením. 

Biskupská nadace Adiuvare poskytuje každý rok stipendia asi stovce studentů z početných rodin.  

NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU 

Sídlí v Brně a má za úkol přípravu církevní strategie a ovlivňování státní rodinné politiky. 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU 

Má pobočky ve všech (21) děkanátech. Pracovník je především koordinátorem a  animátorem služeb, 

které většinou zajišťují dobrovolníci. Struktura center pro rodinu je potřebný nástroj, ale podstatný je 

život. Proto se snažíme i s lidmi z této struktury učit společně žít to, co chceme předávat.  

KÁNA 

Jeden z domů, který dostala diecéze v restitucích, se nachází v Rajnochovicích, v sousedství 

mládežnického tábora Archa. Upravuje se pro stálé formační centrum rodin.  

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ 

Podle pravidel vydaných ČBK má čtyři setkání se snoubenci kněz a čtyři manželé z centra. 

Instruktorské páry procházejí přípravou a dostávají pověření. I když se někde dělají společné 

přednášky pro velké skupiny, snažíme se o přípravu jednotlivých párů snoubenců jedním párem 

manželů. Někde přednáší každé téma jiný pár, jinde provází jeden manželský pár celou přípravou. 

Chceme nabídnout možnost vybudování přátelského vztahu, aby později mohlo dojít k dalšímu 

doprovázení či zapojení se do společenství manželů. Aby nedošlo k velkému přetížení manželského 

páru, když k přípravě snoubenců si přiberou i vedení společenství, snažíme se získat instruktorů víc. 

Právě probíhají dva kurzy pro lektorské páry a další chystáme.  

ANIMÁRO 

Vzdělávací cyklus Animáro je kurz pro manželské páry, které chtějí sloužit ostatním rodinám 

a pomáhat jim nejen na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství 

a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců 

a přípravě rodičů na křest a první svaté přijímání jejich dětí, popř. mládeže ke svátosti 



biřmování apod. Kurz obsahuje přednášky odborníků a manželských párů, diskuze a práci ve 

skupinách i v páru, interaktivní práci s tématy. Výstupem je osvědčení o absolvování s pověřením ke 

službě rodinám v církvi. Rozsah kurzu činí 6 víkendů a jedno letní soustředění v průběhu dvou let.  

MANŽELSKÉ PORADNY 

Službu nabízí diecézní centrum pro rodinu a sdružení Poradna pro ženy a dívky.  

VSTUPY DO ŠKOL – ETICKÉ OTÁZKY VŠEDNÍHO DNE 

Když nemůžeme zamezit destruktivní sexuální výchově ve školách, které nabízejí různé organizace, 

přicházíme s vlastní nabídkou rodinné výchovy pod hlavičkou Center pro rodinu (Zlín, Hranice, 

Uherský Brod), které za rok osloví asi 5260 dětí nebo Poraden pro ženy a dívky, o. p. s. (Olomouc, 

Rožnov, Zlín), dalších 6391 dětí. Zájem mají více venkovské školy. Městské mají více jiných nabídek. 

Školy bývají spokojené a zvou na příští rok samy. 

RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ 

Zatím jen v několika místech, kde je větší počet prvokomunikantů, se osvědčila nabídka přednášek 

pro rodiče v době, kdy se kněz věnuje dětem, a rodiče čekají (např. v děkanátech Valašské Klobouky, 

Hranice, Uherský Brod, Vsetín). Přípravou už prošlo 410 rodičů.  

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ 

Zatím ne povinně či všude v rámci přípravy biřmovanců jsou zváni k jedné přednášce s besedou 

lektoři z centra pro rodinu. Zatím proběhly přednášky pro 240 biřmovanců.  

KURZ ŠKOLA PARTNERSTVÍ 

Nabízí zajímavý a přijatelný způsob blízké přípravy na manželství a rodinný život. Probíhá formou 

šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během každého víkendu se probírají tři 

témata. Tímto způsobem je během šesti víkendů možné probrat základní problematiku partnerských 

a manželských vztahů a mnoho oblastí rodinného života. To vše je doplněno duchovní formací, ale 

i zábavným a odpočinkovým programem. Děje se tak ve spolupráci s Centrem mládeže 

v Rajnochovicích. Každoročně se účastní asi 70 až 80 mladých lidí.  

MANŽELSKÉ VEČERY 

Jedná se o kurz osmi setkání pro manžele. V diecézi proběhlo 11 kurzů, zúčastnilo se 67 párů. 

KURZY PRO RODIČE O VÝCHOVĚ 

255 rodičů v 16 kurzech (5 až 10 setkání) + jednotlivé přednášky pro rodiče, 136 účastníků.  

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELE 

Víkendovou duchovní obnovu pro rodiny pořádáme dvakrát ročně na Svatém Hostýně. Mládež 

zajišťuje nejen hlídání dětí, ale i  katechezi pro ně. Pravidelně se účastní 15 až 20 rodin na každém 

turnuse. V  postní a  adventní době jednodenní duchovní obnovy pro 40 až 60 osob.  

DUCHOVNÍ OBNOVY 

Jednodenní (543 účastníků) nebo vícedenní (125 účastníků), víkendové pro seniory (80) – pro 

manžele, pro maminky na mateřské, pro ženy, pro seniory, poutě, adorace, křížové cesty za rodiny, za 

manžele.  

TÝDEN MANŽELSTVÍ 

Krásný příklad spolupráce farnosti, školy, obce a dalších – NTM v Tovačově: 

www.web.tydenmanzelstvi.cz/clanky/ 923/akce/ntm-v-tovacove.html  


