Z diecézního oběžníku…
(červen 2020)

1. Kněžské a jáhenské svěcení
Pokud nedojde ke změnám v bezpečnostních a hygienických opatřeních, udělí v sobotu 20. 6. 2020 při
bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské
svěcení.
Kněžské svěcení přijmou
– jáhni brněnské diecéze:
Vojtěch Libra (*1994) … z farnosti Nové Město na Moravě
Martin Mokrý (*1992) … z farnosti Blansko
Jan Pavlíček (*1988) … z farnosti Telč
– člen Řádu minoritů:fr. Bogdan Patrik Rygiel, OFMConv. (*1992) … z farnosti Orlová (ostravsko-opavská
diec.)
Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci:Jiří Dyčka (*1994)
…
z farnosti Blansko
Jan Kříž (*1995) … z farnosti Blížkovice
Milan Werl (*1984) … z farnosti Brno - Obřany

2. Jmenování biskupa - apoštolského administrátora ostravsko-opavské
diecéze
Dekretem Kongregace pro biskupy byl 1. 6. 2020 pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin
David jmenován apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis téže diecéze. Úřad i
status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Mons. Františku Václavu Lobkowiczovi, OPraem., tímto
jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na
biskupa - apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctae Sedis Mons. Martina Davida.

3. Národní pouť na Velehrad
Národní pouť na Velehradě se 5. 7. 2020 konat bude, ale vzhledem k situaci po pandemii s jistým omezením. …
Hlavní mše svatá bude pravděpodobně na nádvoří v 10:30 hodin a bude přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem. Pouť bude bez zábavných programů a prodejních stánků. Uskuteční se i Večer lidí dobré
vůle s koncertem.

4. Teologický kurz 2020 – 2021
Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický kurz (dále TK).
Bude probíhat od října 2020 do června 2021 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání od 9 do 15 hodin).
TK je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, navíc nabízí i
prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve – živé začlenění do farnosti a diecéze. Dále je TK
nutný jako první stupeň vzdělání jednak pro budoucí katechety na farách, pokud nestudují přímo teologickou
fakultu (druhým stupněm je kurz Katecheta, který na TK navazuje v dalším roce), jednak pro zájemce o kurz
Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby). Je
určen rovněž pastoračním asistentům, kteří dosud nemají teologickou fakultu. Velmi doporučeníhodný je pro
budoucí uchazeče o studium na teologických fakultách.
Nově nabízíme možnost zapojit se do nového programu Učitelství náboženství pro ZŠ, který probíhá jako
program celoživotního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UPOL (vyžaduje ukončené VŠ magisterské vzdělání
v oblasti pedagogických nebo společenských věd) a jehož základ tvoří právě Teologický kurz.
Přihlášky do TK se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 14. 9. 2020. … Informace
o kurzu, přihlášku ke stažení a data plánovaných sobot naleznete na <https://kc.biskupstvi.cz/teologicky -kurz/> .
Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky, biřmování, maturita. Přihlášení účastníci obdrží včas podrobné
informace. Kontakt: PhDr. Marie Šumberová, tel. 533 033 247, e-mail <sumberova@biskupstvi.cz> .

Příspěvek na náklady spojené s organizací kurzu činí 1200 Kč. Duchovní správci ať zváží možnost finančně
přispět účastníkům ze své farnosti na náklady spojené s absolvováním kurzu.
R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

5. Setkání prvokomunikantů v roce 2020
Diecézní katechetické centrum plánuje na čtvrtek 24. 9. 2020 setkání prvokomunikantů s otcem biskupem
Vojtěchem. Tentokrát bude určeno dětem, které poprvé přistoupily k svatému přijímání ve škol. roce 2019/20
nebo k němu půjdou až na podzim 2020. Pro děti, které budou mít svaté přijímání až po tomto setkání, může být
akce součástí jejich přípravy.
Vzhledem ke stále se měnící situaci rozhodneme definitivně na začátku září, zda se setkání opravdu
uskuteční. Předpokládáme, že ano.
R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

6. Informace DCŽM
Tým Diecézního centra života mládeže zve mládež ve věku 12 – 19 let na Mamre týden do Osové Bítýšky.
Ve dnech 23. – 28. 8. 2020 bude možno prožít dny plné zajímavých hostů a jejich katechezí, modlitby, hry,
společenství po menších skupinkách, workshopy a mnoho dalšího. Letošní téma bude motiv závodní jezdecké
stáje, kde má každý člověk své důležité místo a naplno funguje.
R. D. Ing. arch. Jiří Jeniš, vedoucí DCŽM

7. Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se uskuteční
3. – 7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede je R. D. Bc.Th. Petr Soukal, farní vikář
v
Havlíčkově
Brodě.
Informace
a
přihlášky
je
možné
získat
na
webové
adrese
<http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/> .

8. Letní škola liturgiky
Rádi bychom vás pozvali na Letní školu liturgiky, která se uskuteční 18. – 23. 8. 2020 v Želivském klášteře.
Letošním tématem jsou svátosti služby: manželství a kněžství. Naším cílem bude porozumět, co obřady svatby
a svěcení říkají o tom, jak žít dobře ze svého křtu a biřmování. Podstatnou součástí programu je také liturgická
modlitba hodin a slavení eucharistie. Všechny informace a přihlášku naleznete na <http://www.liturgie.cz/skolaliturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2020> .
R. D. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. & R. D. Bc.Th. Petr Soukal

9. Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic
– samostatná účetní s pracovištěm v Brně,
– pracovník údržby s pracovištěm v Brně,
– vrátný s pracovištěm v Brně.

10. Sbírka na pronásledované křesťany
Na 6. neděli velikonoční 17. 5. 2020 byla vyhlášena sbírka na pronásledované křesťany.

11. Sbírka na bohoslovce
V neděli 28. 6. 2020 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce.

12. Nabídka prázdninového ubytování v AKS Olomouc
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící
jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude
zajišťovat kněz ze semináře. V domě je k dispozici vybavená kuchyně. Bližší informace na e-mailové adrese
<sekretariat.aks@ado.cz> .
Ceník ubytování za osobu a noc v domě se společným sociálním zařízením (WC a koupelna) na každém
poschodí: 350 Kč (jednolůžkový pokoj), 300 Kč (dvoulůžkový), 200 Kč (čtyřlůžkový). V ceně je započítáno
povlečení. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu.
R. D. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D., rektor

13. Společný postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité
Dne 28. 4. 2020 schválilo 122. plenární zasedání ČBK svým usnesením níže uvedený návrh rozhodnutí:
Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství
Vérité
Protože časopisy Zprávy z Medžugorie a Regina vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí
nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích a tím
poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823
CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 § 4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat
v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

