Dopis k přípravě jubilea církve a diecéze
Náboženským obcím, radám starších, diecézní orgánům, členům Brněnské diecéze CČSH
Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!
Jak jistě víte, příští rok si budeme připomínat 90. výročí založení naší církve a na podzim také 60.
výročí ustavení naší diecéze. Vezměme tato výročí jako vzácnou příležitost k poděkování za Boží
věrnost a ochranu, kterou jsme po léta směli zakoušet, ale také především jako příležitost
k zamyšlení se nad námi a naším posláním v současném světě. Prosíme Vás o spolupráci při
přípravě oslavy těchto výročí. Konkrétně se jedná o tyto úkoly:
1) V diecézi připravujeme k tomuto výročí publikaci, která stručně představí minulost i
současnost její i každé její obce a každé iniciativy s diecézí spojené (Betanie-Křesťanská
pomoc; Diecézní duchovní péče; Akademický klub Tábor, Tiskové středisko; Diecézní
centrum setkávání na Lipové; Partnerské kontakty s Essenem a další.) Prosíme rady
starších o spolupráci při přípravě této publikace. Promyslete a pošlete nejlépe
v elektronické podobě do 31. 8. t. r. na adresu diecéze krátké představení své obce
(iniciativy, sdružení), její minulosti, současnosti, aktivit, které v ní probíhají; případně i
plánů do budoucna. Vše v rozsahu 10 řádků. K tomu připojte 1-2 fotografie. Vámi dodané
materiály budou dále ve spolupráci s Vámi redakčně zpracovány.
2) Povzbuzujeme rady starších, aby připravily a uskutečnily v každé obci během příštího
roku alespoň jednu akci spojenou s výročím církve a diecéze, která by byla určena pro
veřejnost (den otevřených dveří s výstavou; koncert, besedu; přednášku; den dětí;
presentaci publikace o církvi či diecézi). Při přípravě může požádat o pomoc odbor diecézní
duchovní péči. O výročích a Vámi připravovaných akcích informujte prostřednictvím
místních médií také své okolí. Do konce října t.r. sdělte písemně diecézní radě charakter a
termín této plánované akce. Po jejím proběhnutí nás informujte o jejím průběhu a výsledku.
3) Všichni se vytrvale modleme za dobrý průběh jubilejního roku, za využití této vzácné
příležitosti k tomu, aby přinesla nový duchovní impuls jednotlivým obcím a také
oslovila jejich okolí.
4) Společně přemýšlejme nad Písmem a v modlitbě o svém poslání ve světě a
konkretizujme je. (viz příloha). Co vnímáme v současnosti jako svůj hlavní úkol od
Pána? - Kdo jsme v Kristu a co můžeme „nabídnout“? - Co potřebují a hledají lidé
kolem nás? - Naše církev vznikla z touhy ukázat řešení náboženské krize moderního
člověka. Jak můžeme být dnes společníky a průvodci lidí hledajících Boha? Co jsme
schopni jim „nabídnout“? - Takový rozhovor by měl proběhnout v každé obci, v radách
starších na biblických hodinách či při jiných příležitostech. Jeho výsledkem by měly být
konkrétní návrhy a kroky. Zároveň je žádoucí, aby se tyto návrhy a závěry shromáždily v
diecézním společenství, aby tak mohly dál inspirovat i jiné obce, diecézi a celou církev.
Nechť při všech přípravách můžeme zakoušet světlo a pomoc Ducha svatého a naučíme se více žít
z jeho moci!
Za Brněnskou diecézi CČSH
Petr Šandera, biskup
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