Oběžník Brněnské diecéze CČSH č. 3/2019
ze dne 26. 4. 2019 A.D.
Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným
v obvodu brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů
„Kdo chce dělat revoluce, musí dvě věci napřed povážiti: předně, má-li pevnou naději vyhrát,
za druhé, má-li pevnou naději po výhře zavésti lepší svobodu a lepší vládu, než byla ta, proti
které revoluci způsobil.“
Karel Havlíček Borovský
„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní
svobodnými.“
J 8,31-32

Pokoj vám, sestry a bratři,
synoda duchovních je místem k setkání. I tento rok se setkáme v měsíci červnu jako v
minulých letech a budeme společně sdílet naši víru, modlit se, zpívat, naslouchat moudrým
slovům přednášejících, diskutovat s nimi, přemýšlet a ve vzájemné jednotě a lásce budeme
oslavovat Boha. Těším se na setkání s vámi.
Přeji vám všem v srdcích Kristův pokoj a dobro,
Juraj, biskup
Brno, 26. dubna 2019 A.D.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svolávám tímto oběžníkem na dny 3. - 4. června 2019 do Penzionu Zahrada, Lipová 26 –
Brno, diecézní synodu duchovních a kazatelů.
Téma synody: Svoboda není zdarma / 30 let demokracie v naší zemi
Program:
3. 6.
9.00 úvodní pobožnost
10.00 Víra a svoboda - spojenci, nebo nepřátelé? / Roman Vido PhD, sociolog /
12.30 oběd
14.30 interaktivní workshop: Budoucnost práce / organizace Na zemi / Ing. Tereza
Volmutová, Bc. Zuzana Hroudová a Ing. Martin Jestřábek /
18.30 večeře
19.15 večerní pobožnost
20.00 posezení, sdílení, utužování společenství...
4. 6.
7.45 snídaně
8.30 ranní pobožnost
9.00 Panelová diskuse: Anna Polcková (farářka ECAV na Slovensku), Jakub Marša (historik),
Luděk Navara (historik a publicista)

11.30 BOZP a diecézní záležitosti
12.30 oběd
13.30 Komentovaná prohlídka s Luďkem Navarou – Káznice Cejl
16.00 školení řidičů

Případné další návrhy pro synodní jednání zašlete v písemné či elektronické podobě do 20.
května t. r. na adresu diecézní kanceláře.

„Kdo věří v Syna,
má život věčný.“
J 3,36

