
         V Brně 7. února 2011 

Milé sestry a bratři, přátelé,  

blíží se datum 14. února, se kterým je spojen svátek sv. Valentýna - svátek zamilovaných.  
Nechci se ale nyní zabývat ani jeho historií, ani současnými, především komerčními zájmy, které jsou 
s ním spojeny. 

Ovšem v souvislosti s tímto původně komerčním svátkem už před několika lety vznikla 
iniciativa, nazvaná Národní týden manželství (NTM). 

Hlavním cílem NTM je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou 
vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství. Stejně tak chce motivovat laickou a 
odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok daly najevo svoji 
podporu manželství a propagovaly programy i iniciativy, zaměřené na rozvoj manželských vztahů v 
České republice.  

To jsou slova, pod která se jako křesťané můžeme jistě bez rozpaků podepsat. Mnozí z nás si 
v této souvislosti připomenou biblické ustanovení manželství podle Gn 2:24: Proto opustí muž svého 

otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tato slova opakoval později také Pán Ježíš, 
když vysvětloval farizeům rozdíl mezi původními Božími plány a pozdějšími lidskými předpisy 
umožňujícími rozvod (formou předání rozlukového lístku). Tento návrat k původním Božím řádům 
bez rozvodů a různých mimomanželských způsobů soužití je zřejmě tím potřebnější dnes, po uplynutí 
2000 let.  

Proto se připojujeme k této iniciativě, která podporuje a zdůrazňuje důležitost manželství a 
rodiny jak pro jednotlivce, tak pro církev i celou společnost.  Jsme přesvědčeni, že kvalita vzájemných 
vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu, je jednou ze základních podmínek plnohodnotného 
lidského života.  

NTM probíhá v České republice v týdnu od 14. do 20. Února 2011. Podporu mu už vyjádřily 
přední osobnosti politické, kulturní i církevní. Národní týden manželství bude zahájen tiskovou 
konferencí v budově Úřadu vlády ČR 14. února 2011. 

Nechceme se v této souvislosti soustřeďovat na velké propagační akce. Přesto je naším 
velkým přáním, aby v této době každý manželský pár věnoval více času a úsilí posílení a budování 
svého vzájemného vztahu. K tomu mohou oba partneři vyzkoušet a použít některé návody, které jsou 
pro ně připraveny na  webových stránkách NTM. Jeden z takových časově i jinak nenáročných 
návodů, prověřených bohatou praxí,  přikládáme v příloze. 

Tímto směrem ukazují i hesla jako „Věrnost není slabost“ ,  „Dobré manželství není 
samozřejmost, je potřeba na něm pracovat“, nebo „Věrnost je vědomé rozhodnutí“.  Ovšem 
nejlepším důkazem jejich pravdivosti bude naše rodinná a životní praxe.    

Mnoho dalších informací o národním týdnu manželství můžete najít na  webových stránkách  
www.tydenmanzelství.cz .     

Přejeme vám Boží pokoj a Milost Ježíše Krista, které se prostřednictvím této iniciativy mohou 
projevit i ve vašich rodinách.  

 

Za OMAR   Josef Fišer  a  Josef Horský     


