Michaela a David Prentisovi (*1948, *1940)
Michaela a David Prentisovi se dlouhodobě věnují přednáškové činnosti v oblasti
přirozeného plánování rodiny na základě učení církve. Jsou zakladateli Ligy pár páru České
republiky, o.s., což je pobočka stejnojmenné mezinárodní křesťanské neziskové organizace
CCLI věnující se šíření povědomí o symptotermální metodě (STM).
David Freeman Prentis se narodil 16. června 1940 v anglickém Ilfordu, zde byl pokřtěn
v anglikánské církvi, absolvoval základní i střední školu. Následují studia matematiky
v Londýně (1959-1962) a sociálních věd v Leedsu (1962-1963). V roce 1961 proběhla jeho
konfirmace v metodistické církvi a v letech 1963-1965 studuje bohosloví v metodistickém
semináři v Cambridgi. Mezi lety 1967-1972 pak ještě studuje evangelickou teologii
v Tübingenu a Praze.
Od r. 1965 do r. 1967 sloužil jako vikář (kaplan) metodistické církve v Bradfordu, v letech
1973-1982 je pak evangelickým vikářem (kaplanem), následně farářem v Porýní (Bonn - Bad
Godesberg, Düsseldorf, Neuss-Erfttal). V letech 1982-1988 působil jako farář farnosti Rousay
(Orknejské ostrovy) Skotské reformované církve, poté do r. 1991 jako farář blízko
Aberdeenu.
V letech 1972-1973 působí jako překladatel v Praze, kde si 28., resp. 29. prosince 1973 bere
za ženu Michaelu Slámovou. V 80. letech se začíná angažovat v Pro Life hnutí. V letech 19871991 s manželkou působí jako dobrovolní učitelé přirozeného plánování rodičovství Ligy pár
páru (The Couple to Couple League International, Inc. se sídlem v Cincinnati, USA). V roce
1991 se celá rodina vrací do Prahy, kde se otvírá možnost začít práci Ligy pár páru a D.
Prentis dostal místo ředitele československé pobočky. V té době přerušuje svou duchovní
službu a uvažuje o svém zakotvení v katolické církvi (členem s celou rodinou od r. 1995).
Dodnes je učitelem metody přirozeného plánování rodičovství v rámci Ligy pár páru, založil
Ligu v České a Slovenské republice. Aktivně spolupracuje s Hnutím Pro život ČR.
Michaela Prentisová, roz. Slámová se narodila 14. dubna 1948 v Praze, kde byla pokřtěna
v Metodistické církvi. Roku 1967 maturovala na UMPRUM; následně byla pečovatelkou, au
pair v Anglii, pomocnicí v nemocnici a prodavačkou. V letech 1974-77studovala na
Fachhochschule für Religionspädagogik v německém Düsseldorfu, následně se věnovala péči
o děti či vedení dětských bohoslužeb.
Od roku 1991 do dnes pracuje pro Ligu pár páru; v letech 1991-2005 učila angličtinu na
Církevní základní škole, Kladno
Manželé Prentisovi mají čtyři syny: Daniela, Philipa, Thomase a Adama.
(Zdroj: http://davidprentis.lpp.cz)

