Z diecézního oběžníku…
(prosinec 2018)

1. Rozhodnutí o změně území farností
Na základě návrhu děkana slavkovského rozhodl Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, ve smyslu
ustanovení kán. 122 a 515 § 2 CIC a po projednání v Kněžské radě dekretem čj. BB-2235/18 ze dne 12. 11. 2018
o rozdělení Římskokatolické farnosti Rousínov u Vyškova tak, že její část zahrnující celé katastrální území
Podbřežice připojil k Římskokatolické farnosti Dražovice s účinností od 1. 1. 2019.

2. Tříkrálová sbírka 2018
Sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně v úterý 2. 1. 2019 ve 14:30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v první
polovině ledna roku 2019. Další informace na <http://www.trikralovasbirka.cz> .

3. Ples mládeže
Ples mládeže se uskuteční 18. 1. 2019 v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně. Bližší informace
budou v lednu.
Diecézní centrum mládeže

4. Kurz pro dobrovolné průvodce v oblasti církevního cestovního ruchu
Biskupství brněnské připravuje v roce 2019 kurz pro průvodce v církevním cestovním ruchu. Kurz je určen pro
dobrovolníky, kteří mají o tuto službu v církevním cestovním ruchu zájem, zvláště při provázení v kostelech,
kaplích a klášterních objektech. Přednášky budou zaměřeny na dějiny umění, architekturu, teologii umění,
kulturu slova a dovednosti průvodce. Součástí kurzu bude exkurze do Rakouska s praktickou ukázkou
průvodcovské služby rakouských kolegů.
Kurz bude probíhat o sobotách 23. 2. a 16. 3. 2019 v budově Petrov 2 v Brně, exkurze do St. Pölten se
uskuteční 30. 3. 2019. Podrobné informace najdete na stránkách <https://www.cirkevnituristika.cz> .
Kurz je bezplatný. Počet míst je omezen, proto prosíme o včasné přihlášení na adrese
<dolihalova@biskupstvi.cz> .

5. Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
– asistent(ka) stavebního oddělení s pracovištěm v Brně
– technik stavebních investic pro Znojemsko a Břeclavsko

6. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Mgr. Jaroslav Rašovský, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, s platností od 1. 12. 2018
ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.

7. Noví řádoví představení
Dne 22. 11. 2018 byla v Praze zvolena novou generální představenou Kongregace milosrdných sester sv. Karla
Boromejského S. M. Bc. Ancilla Anna Doležalová, SCB.
Generální představený jezuitského řádu Arturo Sosa jmenoval dne 15. 11. 2018 novým provinciálem České
provincie Tovaryšstva Ježíšova P. ThLic. Petra Přádku, SI. Úřad převezme začátkem února 2019.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

8. Udělení služby akolyty
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dne 9. 12. 2018 v kapli sv. Cyrila a Metoděje
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci udělil službu akolyty těmto bohoslovcům brněnské diecéze:
Jiřímu Dyčkovi
Janu Pavlíčkovi
Mgr. Milanu Werlovi, Ph.D.

9. Úmrtí
19. 11. 2018 zemřel P. Stanislav Muzikář, CSsR, výpomocný duchovní na Svaté Hoře u Příbrami.
Narodil se 23.7.1932 v Domažlicích. Již jako gymnazista vstoupil k redemptoristům, 14. 4. 1950 byl
z noviciátu na Července převezen do internačního kláštera v Králíkách, do Hájku a pak na Klíčavu
budovat přehradu, poté byl povolán k PTP do Horní Plané, potom pracoval v civilních zaměstnáních.
V roce 1968 mohl vstoupit do semináře, v roce 1972 složil v Litoměřicích tajně věčné sliby a 23. 6. 1973
ho v Praze vysvětil kard. Tomášek na kněze. Tři roky působil jako kaplan v Plzni u sv. Bartoloměje,
v letech 1976 – 1999 byl administrátorem v Krušných horách (Pernink, Abertamy a Horní Blatná)
a v letech 1999 – 2004 výpomocných duchovním na Znojemsku v Tasovicích a Hodonicích. V srpnu 2004
byl ustanoven jako farní vikář na Svaté Hoře a administrátor v Třebsku, od roku 2011 až do své smrti byl
výpomocných duchovním na Svaté Hoře. Zemřel v klášteře na Svaté Hoře 19. 11. 2018, pohřben byl
27. 11. 2018 do hrobu kongregace redemptoristů v Příbrami.
28. 11. 2018 zemřel R. D. Alois Pernička, farář v Horní Slatině.
Narodil se 15. 1. 1948 v Třebíči, na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1974 v Brně. Po třech měsících služby
na Vranově u Brna vykonal dvouletou základní vojenskou službu, pak nastoupil do duchovní správy jako
kooperátor na jeden rok do Pozořic, pak krátce do Brna na Starém Brně a posléze do Ivančic. Od roku
1979 byl administrátorem v Modřicích a Moravanech. V roce 1990 byl krátce farářem v Rajhradě a pak
strávil rok v řeholní formaci u benediktinů. Po návratu do diecéze necelý rok zastupoval v Ivančicích
a v roce 1992 byl jmenován děkanem a ustanoven farářem v Telči a excurrendo administrátorem
v Radkově u Telče, později ještě v Kostelní Myslové a Mrákotíně. Od roku 2010 působil jako farář
v Horní Slatině, odkud spravoval i farnosti Budeč, Domamil a krátce Martínkov. Zemřel 28. 11. 2018
v nemocnici v Jindřichově Hradci, 8. 12. 2018 byl pohřben do kněžského hrobu v Telči. Byl v SMC.
R. I. P.

