Oběžník Brněnské diecéze CČSH č. 2/2019
ze dne 27. 3. 2019 A. D.
Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným v obvodu
brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů.
„Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla,
ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: vidíš-li chudého, slituj
se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním, vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď
mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše
údy.“
Jan Chrysostomos

Milé sestry a bratři v Kristu,
Jan Chrysostomos, čili Zlatoústý – jak se mu přezdívalo – rozvíjí myšlenku pravého půstu.
Odmítá hodnotu půstu zužovat jen na jídlo. Bylo by jednoduché odepřít si v pátek oblíbený
řízek nebo pečené kuře a být spokojený sám se sebou. Říkat si: kolik jsem toho udělal pro
svůj duchovní rozvoj a pro dobro světa.
Být střízlivý v jídle je v pořádku, ale mnohem větší cenu má utkat se se svými strachy, stíny
a egem. Podívat se na ně zblízka, strhnout jim masku, nezastírat své hříchy a nedokonalosti.
Vyznat je. Přijmout je. A jít cestou lásky a smíření s celým světem, s celým stvořením,
protože všichni potřebujeme Boží odpuštění.
Pokud si myslíme, že jsme bez chyby, někde jsme zbloudili. Naše falešné já nám nastavuje
křivé zrcadlo. Nejhlubší půst je zbavit se iluzí o sobě a vydat se Bohu, Nejvyššímu,
Všepřesahujícímu Světlu.
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, 26. března 2019 A.D.

-------------------------------------------------------------------------------------Informace z kanceláře DR
1. Vyhledávací řízení na náhradníka do diecézního revizního finančního výboru. Vaše návrhy
posílejte kanceláři DR na adresu: dieceze@ccshbrno.cz

2. V říjnu 2019 začne další kazatelský kurz pod vedením ses. S. Košíčkové. Přihlášku
přikládáme, plakátek ještě pošleme.

3. V příloze zasíláme informační seznam duchovních volitelných na biskupa a patriarchu.
Volební řízení bude zahájeno v září 2019.
4. Dále upozorňujeme, že v případě vyřazení počítačů, je nutné mechanicky znehodnotit disk
tak, aby se z něj nedala získat data ke zneužití.

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

