
Praha, 23. januára 2020 

Milé sestry, milí bratia, 

občania Českej i Slovenskej republiky si aj tento rok, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, 

pripomenú v druhom februárovom týždni (9.–16.2.) v rámci Národného týždňa manželstva (NTM), 

ako dôležitá je pre jednotlivca i spoločnosť inštitúcia manželstva. Radi by sme ako cirkev túto bohumilú 

aktivitu podporili svojou aktívnou účasťou. Manželstvá sú v spoločnosti aj v cirkvi v tejto dobe vážne 

ohrozené, preto sa chceme za naše manželstvá modliť, no nielen to. Na pôde našich rodín, zborov i 

lokalít, v ktorých žijeme, chceme spoločne premýšľať o tom, ako inštitúciu manželstva uchovať pre nás 

i budúce generácie.  

Prípravný tým NTM v Českej republike navrhol v tomto roku pre tento účel tému Manželstvo v sieti 

(na Slovensku je názov NTM Náš príbeh). Pre modlitebný týždeň kresťanského domova sme sa 

v Česko-Slovenskej únii CASD rozhodli použiť názov Manželstvo sieti. O tom, aké asociácie téma 

Manželstvo v sieti vyvolala v kazateľoch a odborníkoch, ktorí sa už roky zaoberajú vzťahovým 

poradenstvom, sa budete môcť dočítať na stránkach publikácie s rovnakým názvom, ktorú sme vám 

v tomto roku pripravili. Je zdarma k dispozícii vo zborových traktátoch. V elektronickej podobe ju 

nájdete na stránkach Česko-Slovenskej únie CASD a Slovenského združenia CASD. Na webe televízie 

HopeTv.cz budú k dispozícii zaujímavé rozhovory s autormi jednotlivých prednášok. Usilovne 

pracujeme aj na tom, aby sme mohli videoprogramy k tomuto týždňu ponúknuť aj deťom.          

Prednášky si čítajte pred spaním ako manželia vo dvojici. Usporiadajte stretnutia manželov a 

pohovorte spolu na danú tematiku. Pre svojich spoluobčanov pripravte prednášku alebo hudobný 

program a skúsené manželské dvojice z vášho stredu požiadajte, aby medzi piesňami pohovorili o tom, 

aké asociácie téma "Manželstvo v sieti" vyvoláva v nich. Ponúka sa aj jednoduchá príležitosť k 

veľkoplošnej projekcii dokumentov HopeTv s následnou diskusiou. Predovšetkým sa však v tomto 

týždni venujte ako manželia jeden druhému a do tejto idylky zapojte aj svoje deti. 

Myslíme na vás a veríme, že Národný týždeň manželstva bude aj v tomto roku požehnaním pre vás i 

vaše okolie. 

                                                                                                          Za oddelenie adventistickej služby rodinám 

                                                                                                        Radek Jonczy, Petr Adame a Daniel Márföldi 


