Oběžník Brněnské diecéze CČSH č. 6/2018
ze dne 12. 12. 2018 A. D.
Duchovním a kazatelům ustanoveným v obvodu brněnské diecéze
„Jediný Kristus je všechno.
Kde je Kristus, tam je všechno:
jeho pravda, odpuštění hříchů, milost,
rozhraní mezi životem a smrtí.
Kdo získal Krista, získal všechno.“
Ambrož Milánský
Milé sestry a bratři v Kristu,
opět tu je adventní čas a s ním i doba hlubšího duchovního soustředění, vnitřní modlitby a
meditace. To, co oslavujeme zde na Zemi, se ještě předtím odehrálo v nebi. Andělské sbory
oslavují narození Mesiáše, klaní se mu panstva, mocnosti, serafové i cherubové a přichází i
člověk, aby se mu poklonil. Čím je pro nás dnes – na pohled obyčejné – Děťátko zajímavé? Je
jenom koloritem staré tradice, kterou jsme zdědili po předcích? Nebo nás dokáže opět oslovit
svou duchovní mocí a svým posláním? To Dítě nám přináší spásu! Jaký zajímavý obraz.
Dnes, když vládne síla peněz, síla korporací a mocných politiků, kteří vlastní atomové zbraně,
do našeho prostoru vstupuje obyčejné Dítě a přináší nám záchranu. Není to okouzlující, že
právě v bezbranném dítěti Bůh ukazuje svou absolutní moc?
Čas adventu nám přináší dny ztišení mysli i srdce, rozjímejme o tom. Bůh s námi.

Pokoj a dobro
Juraj, biskup
Brno, 12. prosince 2018 A.D.

Informace z kanceláře DR
1. Sdělujeme, že kancelář DR bude v období 22. 12. 2018 až 1. 1. 2019 uzavřena.
Stravenky se budou vydávat od 7. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.
2. Upozorňujeme na vánoční bohoslužby vysílané ČT – budou 25. 12. 2018 v 10.00
hodin na ČT 2 z NO Brno, Botanická. Sloužit bude bratr biskup Mgr. Juraj Dovala a
Mgr. Sandra Silná. Na varhany doprovází Mgr. L. Rydlo. Vzhledem k televiznímu
přenosu je nutné, aby věřící zaujali místa již v 9.45 hodin.
3. Bohoslužby k výročí vzniku církve se v naší diecézi budou konat 8. ledna 2019
v 16:00 v Husově sboru na Botanické. Liturgii povede Mgr. Juraj Dovala, kázat bude
ThDr. Petr Šandera, farář v NO Kuřim. Plakátek do NO ještě pošleme.
4. Upozornění. Odpočty pro roční zúčtování zasílejte kanceláři DR do 15. 2. 2019.

5. Žádáme NO a jednotlivce, aby cestovné, účtenky apod. za rok 2018 odevzdali
kanceláři DR nejpozději do 11. ledna 2019.
6. Formuláře za rok 2018 a na rok 2019 zasíláme v příloze (Datový plán, Doplnění
základního archu, Zpráva archiváře). Formulář analýzy bude odeslán, jakmile ho
obdržíme z ústřední rady.
Termín odevzdání vyplněných formulářů je do 15. 2. 2019.
7. Upozorňujeme, že sumář za dohody o provedení práce musí být odevzdán finančnímu
úřadu do 28. 2. 2019 (pokud nemáte datovou schránku). Používáte-li datovou
schránku termín odevzdání je do 20. 3. 2019.
8. V příloze posíláme opravený datový plán po změně – posun termínu uzávěrky
materiálů pro diec. radu, kterou schválilo diec. shromáždění dne 1. 12. 2018.
9. Další přílohou jsou usnesení z diec. rady.

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

