Oběžník Brněnské diecéze CČSH č. 4/2019
ze dne 20. 6. 2019 A. D.
Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným
v obvodu brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů.
„Když ani k apoštolům, kteří nebyli chtiví majetku pozemského, Duch svatý nepřišel jen tak.
Ale, jak jim praví Ježíš, že od nich musí odejít a tím je od nezřízené žádostivosti vyčistit.
Sestoupil na ně až po Kristově nanebevstoupení skrze posty, modlitby a svaté myšlení. Jak by
mohli přijmout Ducha svatého lakomci, smilníci, svatokupci, hráči v kostky, žráči, pyšní a
pijáci? Vždyť Duch svatý nemůže přebývat v člověku, který setrvává ve smrtelném hříchu.
Vždyť je to Duch, který usvědčuje svět z hříchu!“
Mistr Jan Hus
Sestry a bratři,
blíží se čas letních dovolených a zmírnění tempa. Přeji vám všem hodně odpočinku, radost,
pohodu a ochranu na cestách.
Boží požehnání vám všem i vašim blízkým vyprošuje
Juraj, biskup

Informace z kanceláře DR
1.
Vyúčtování synody:
Pro NO, kde je ustanoven duchovní je částka 550,-Kč, pro administrované NO je
částka 300,-Kč. Platbu, prosím, poukažte na účet:
č.2500287043/2010, VS: číslo NO + 98 do 31. 7. 2019.
2.
Vyplněné dotazníky využití a oprav nemovitostí ve vlastnictví NO zašlete
kanceláři DR nejpozději do 15. 8. 2019.
3.
Žádosti do Fondů na rok 2020 zasílejte do 30. 9. 2019 na adresu kanceláře DR.
Statuty jednotlivých fondů najdete i na webových stránkách diecéze:
www.ccshbrno.cz, záložka Ke stažení, Fondy.
4.
Bohoslužby 6. 7. 2019 na Botanické nebudou. Diecéze se připojuje a
doporučuje účast na Husovské slavnosti, kterou pořádá NO Brno Řečkovice dne 7. 7.
2019 od 14 hodin. Plakátek přikládáme.
5.
Bohoslužby 6. 7. 2019 v 15 hodin z Betlémské kaple bude v přímém přenosu
přenášet ČT 2.
6.

Letní duchovní cvičení se koná ve dnech 15. - 19. 7. 2018 v Penzionu Zahrada.

7.
Rozpis dovolených v kanceláři DR:
J. Dovala
1. - 4. 7., 15. - 19. 7.
I. Hušková
22. - 25. 7., 29. 7. – 16. 8.
G. Zemčíková
29. 7. – 9. 8.
M. Kubíčková 26. –28. 6., 15. – 26. 7.
S. Veselý
15. – 28. 7.
P. Ondráková
1. – 4. 7., 11. – 12. 7., 22. – 23. 8.

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

