Z diecézního oběžníku…
(prosinec 2019)

1. Tříkrálová sbírka 2020
Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 2. 1. 2020 ve 14 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat
od 1. do 14. ledna 2020. Další informace na <http://www.trikralovasbirka.cz> .

2. Neděle Božího slova
Dne 30. 9. 2019 ustanovil papež František svým apoštolským listem Aperuit illis třetí neděli v liturgickém
mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den „věnovaný Božímu slovu umožní církvi, aby prožila setkání se
zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho
nevyčerpatelné bohatství“ (čl. 2).
Zvu tímto věřící všech diecézí, aby v jednotě s celou církví tuto neděli Božího slova každoročně slavili. Bible
spojuje křesťany všech vyznání, proto tato slavnost navazuje na Týden modliteb za jednotu křesťanů.
České katolické biblické dílo připravilo na svých internetových stránkách <http://biblickedilo.cz> konkrétní
návrhy, jakým způsobem by se mohlo slavení této neděle uskutečňovat, a nabízí rovněž metodickou pomoc
všem, kdo o ni požádají.
kard. Dominik Duka, OP, předseda správního výboru ČKBD

3. Poděkování za zapojení do iniciativy Červená středa
Vážení spolubratři, děkuji vám i vašim farníkům za zapojení vaší farnosti či obce do letošního ročníku iniciativy
Červená středa – připomínky pronásledovaných pro víru. Zapojilo se přes 80 míst a jistě i další v mysli či
modlitbě. Z toho mám nejen já velkou radost – že totiž zůstáváme ve spojení s těmi, kterým se daru svobody
nedostává. Díky komunikaci s organizací Aid to the Church in Need se informace o naší podpoře dostává přímo i
ke konkrétním trpícím lidem a je jim posilou. Děkuji vám.
P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK

4. Program Aktivizace života farností pokračuje
ČBK ve spolupráci s Americkou biskupskou konferencí organizuje kurzy:
 Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů s lektorem Mgr. Alešem Bednaříkem, úterý
14. 1. 2020
na Velehradě. Seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa je pro všechny, kteří si chtějí osvojit
strategie zvládání každodenních komunikačních situací s důrazem na konfliktní či emočně náročné rozhovory.
 Umění rozhovoru – poradenské dovednosti v pastoraci s lektorem Mgr. Markem Jargusem, 28. 4. 2020
na Velehradě. V rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy,
otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru).
Přihlášky e-mailem <vzdelavani@cirkev.cz> . Podrobná nabídka na <https://www.cirkev.cz/vzdelavani> je průběžně
doplňována o další termíny, místa, témata i lektory. Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Pulkrábková.

5. Výběrové řízení – pracovní místo
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
– referent lesní správy

6. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Mgr. Petr Bartoněk, farář ve farnosti Břežany u Znojma, excurrendo administrátor ve farnostech Božice
a Litobratřice, zastupující exorcista a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství znojemském
a duchovní službou ve věznici Znojmo, v návaznosti na Obecně závazné nařízení (generální dekret) ČBK
o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách s platností
od 1. 1. 2020 ustanovení do služby zastupujícího exorcisty potvrzeno.
R. D. Mgr. Jiří Čepl, kněz brněnské diecéze působící v pražské arcidiecézi, na základě žádosti ze dne
6. 11. 2019 s účinností od 1. 12. 2019 exkardinován z diecéze brněnské a k témuž dni inkardinován
do arcidiecéze pražské.
R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, moderátor pro formaci kněží a pro stálé jáhny, sekretář a ceremonář
diecézního biskupa, notář diecézní kurie, auditor u Diecézního církevního soudu, rektor kostela sv. Maří
Magdalény v Brně a 4. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností
od 1. 12. 2019 jmenování auditorem prodlouženo na dobu pěti let.
P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC, farář ve farnosti Radešínská Svratka, excurrendo administrátor ve farnosti
Olešná na Moravě a exorcista moderátor, v návaznosti na Obecně závazné nařízení (generální dekret)
ČBK o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách
s platností od 1. 1. 2020 ustanovení do služby exorcisty moderátora potvrzeno.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, moderátor pro službu
exorcismu, 1. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, člen Kněžské rady, člen
Sboru poradců, výpomocný farní vikář ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, biskupský delegát
pro zasvěcené panny, prezident Akademie kanonického práva a administrátor kanonizačního řízení
služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly, v návaznosti na Obecně závazné nařízení (generální
dekret) ČBK o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách
s platností od 1. 1. 2020 ustanovení moderátorem pro službu exorcismu potvrzeno.
R. D. Mgr. Jan Pacner, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a pověřený spoluprací v oblasti pastorace
vysokoškolských studentů v Brně, s platností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 jmenován navíc místoděkanem
děkanství brněnského.
D. ICLic. Mgr. Luboš Pavlů, CRV, farář ve farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie v Brně - Tuřanech
a soudce u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2024 ustanovení
soudcem prodlouženo.
R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti Klobouky u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Krumvíř a
Brumovice na Moravě a nesídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, na dobu
od 15. 11. 2019 do 31. 8. 2021 jmenován navíc členem Kněžské rady brněnské diecéze.
R. D. PhDr. Hynek Šmerda, Th.D., farář ve farnosti Blučina a excurrendo administrátor ve farnosti Měnín,
s platností od 1. 1. 2020 ustanoven farním vikářem ve farnosti Zbraslav u Brna.
R. D. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, farní vikář ve farnosti Žďár nad Sázavou – II a spirituál Biskupského
gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáru nad Sázavou, s platností
od 1. 1. 2020 ustanoven administrátorem ve farnosti Blučina a excurrendo administrátorem ve farnosti
Měnín.

