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Oběžník č. 1/2013     
„Stezku života mi dáváš poznat; 

Vrcholem radosti je být s Tebou,  

ve Tvé pravici je neskonalé blaho.“ 

 (Ž 16,11) 
 

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu, mí milí, 

 

 pozdravuji vás v čase příprav na Velkou noc. V čase, kdy si jeden každý z nás 

v modlitbě, řečeno slovy našeho starozákonního biblisty profesora Kubáče, od jehož 

smrti uplyne v listopadu již 20 let, „zprubovává“ svou víru, v pokání zkoumá svůj 

život. Věřím, že i vy máte dostatek času k vnitřnímu zamyšlení nad vašimi životy, 

nad životem církve, věřím, že máte také dostatek času k modlitbám. Text z Žalmu 

uvedený v záhlaví tohoto listu je text vylosovaný naší sesterskou Jednotou bratrskou 

na den zahájení Synody, tedy na 22. 5. 2013. Přeji vám všem, abyste zakoušeli stezku 

života naplněnou radostí s žití s Bohem a tím prožívali neskonalé blaho! 

 

Sestry a bratři ve službě, jak víte z médií, z církevních zpráv, z usnesení 

diecézních i ústředních zvolených orgánů i z mých vystoupení a dopisů pro 

vikariátní shromáždění, stojíme ve zcela nové situaci – vnitřně i vnějšně. Nároky na 

službu duchovních i kazatelů se mění. De facto se církve na území České republiky 

vrací do období předkonstantinovského.  

V posledních týdnech jsem vás na vikariátních setkáních informoval o všech 

radostech i starostech diecéze a vy sami jste také vyjadřovali svá přání nad tématem 

letošní synody. Výhled práce a služby, který jsme učinili na minulé Synodě 

duchovních, se nepřímo promítl do našich setkání. Studenti a husitská mládež 

postupovali analogicky při tzv. world caffé na jejich setkání v Olomouci. Vím, že ne 

všichni mohou být vždy spokojeni s takovou metodou skupinové práce, ale jsem rád, 

že některé výstupy z minulé Synody se začali realizovat. Veškeré podněty byly 

přepsány ses. Mgr. Věrou Ilkovou a rozeslány sestrám vikářkám a bratrům vikářům. 

Tento rok, podle průzkumu, který jsme v zimních měsících učinili a jehož jste 

se na vikariátních setkáních účastnili, si nejvíce duchovních a kazatelů přálo, 

abychom se setkali ve Zlenicích (45% dotázaných, 36% si přálo Vlašim), zvítězilo 

téma financování církve (22%), dalším tématem, kterému byste se chtěli věnovat je 

téma misie (12%) a na třetím místě téma věnované práci s dětmi a vzdělávání (10%). 

Tématu misie a vzdělávání jsme se již věnovali, přesto ho na pořad Synody podle 

přání zařazuji.  

 

S ohledem na výše uvedené svolávám setkání  

Synody duchovních a kazatelů (past. asistentů)  

na 22. a 23. 5. 2013 do Hotelu Hláska ve Zlenicích 
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Téma: Život církve pod vládou Kristovou – Misie (misijní metody ve městech a na 

vesnicích); Hospodářské zabezpečení církví, platy, provoz náboženských obcí 

 

 Na zasedání Synody byl pozván a pozvání přijal br. Ing. Milan Líška, člen 

Ústřední rady CČSH a místopředseda brněnské diecézní rady, aby představil pohled 

brněnské diecéze na hospodářskou situaci, dále ses. Ing. Jitka Bednářová , aby nás 

informovala o činnosti Domu důstojného stáří Betanie a o projektech brněnské 

diecéze v oblasti sociální pomoci. Nové misijní metody (přístup k misii v různých 

oblastech světa) by měl představit zástupce CČSH v CSC CEC /Komise církev a 

společnost Konference evropských církví/ br. Mgr. Vladimír Moravec. Osloveni 

budou i další koreferenti. Na Synodě dále budeme probírat situaci duchovní správy 

v diecézi. Čas bychom také měli věnovat konkrétním návrhům na hospodářské 

zabezpečení diecéze v budoucnosti. Ve večerních hodinách by tradičně vystoupili 

učitelé naší Základní husitské umělecké školy Harmonie, kteří si pro Synodu 

připravují uvedení zcela nového návrhu Liturgie CČSH pro mládež. 

 

 

Ať vás Pán provází a žehná vaší dobré práci na jeho vinici  

 

 

David Tonzar 

biskup pražský 

 
 

 

 

Příloha: Přihláška a objednávka ubytování 


