Oběžník Brněnské diecéze CČSH č. 1/2018
ze dne 27. 2. 2018 A. D.
Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným v obvodu
brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů.

„Můj Pane Kriste, Ty jsi svým zmrtvýchvstáním přemohl
a zdolal moje hříchy. Proč bych se měl tedy bát a děsit?
Proč bych neměl být dobré mysli?
A proč bych se neměl radovat?”
Martin Luther

Pokoj vám, milé sestry a bratři,
postní období je tradičně spojeno s pokáním. Pokání a půst ale zákonitě neznamenají smutek.
Mnozí církevní otcové píší o pokání jako o aktu radosti. V první fázi, kdy přemýšlíme nad svou
malostí, uvědomujeme si křehkost a hříšnost, jsme v zajetí smutku. Srdce se nám svírá, někdy se
neubráníme slzám. Stejně jako David (1Sam 12,22) nebo hříšnice z evangelia (Lk 7,38).
Pak se ale musíme posunout k druhé fázi a tou je smíření. Smíření se sebou samým, smíření se
svými bližními a smíření s Bohem.
Třetí fáze je radost. Kristus zvítězil v zápase o člověka, kde se bojuje mezi životem a smrtí.
V Kristově vítězství je i naše vítězství, v Kristově zmrtvýchvstání je i naše zmrtvýchvstání. Mluví
o tom Luther v úvodní modlitbě.
Po dobré koupeli, kdy jsme očištění a obnovení, nás zahřeje pocit radosti. Buďme účastni na radosti
nebeské a věčné. Postit se a činit pokání můžeme s radostí. Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?
Přeji vám požehnané postní období, pokoj Boží ve vašich rodinách i v celém světě. Pán Ježíš
Kristus ať nám všem žehná.
Juraj Jordán Dovala, biskup
Brno, 27. února 2018 A.D.

Program společného vikariátu 8. 3. 2018
začátek od 9.00 hodin v církevním středisku Lipová 26, Brno
1. Pobožnost
2. Přednáška ThDr. F. Štojdla – téma Pokání
3. Informace k analýze
4. Diecézní záležitosti a informace z NO
-------------------------------------------------------------------------------------Informace z kanceláře DR
1. Upozorňujeme na pořad Sváteční slovo, který bude vysílán 11. 3. 2018. Zamyšlení bude mít
Mgr. Miroslav Kubíček.
2. Upozorňujeme, že sumář za dohody o provedení práce musí být odevzdán finančnímu úřadu
do 28. 2. 2018 (pokud nemáte datovou schránku). Používáte-li datovou schránku termín
odevzdání je do 20. 3. 2018.
3. Sdělujeme změnu termínu Setkání rodin – uskuteční se 18. – 30. 5. 2018.

„Já jsem potomek z rodu Davidova,
jasná hvězda jitřní.“
Zj 22,16

