Z diecézního oběžníku…
(červen 2018)

1. Kněžské a jáhenské svěcení – doplněk
V sobotu 23. 6. 2018 přijme spolu s ostatními svěcenci při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení ještě bohoslovec Řádu minoritů Bc. Petr
Macháček, OFMConv (*1979) z farnosti Jihlava - Matky Boží.

2. Duchovní cvičení VIA pro mladé muže
Duchovní cvičení určená pro muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční
6. – 10. 8. 2018 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. ThLic. Mgr. Jan
Regner, SI, Th.D., studentský kaplan ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci. Informace a přihlášky je
možné získat na webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/via> .
Dominik Kovář, bohoslovec

3. Jubilejní rok sv. Aloise
Apoštolská penitenciárie na základě speciálního mandátu Svatého otce Františka udělila možnost získání
plnomocných odpustků pro jubilejní rok 450. výročí narození sv. Aloise Gonzagy (1568 – 1591), patrona
mládeže a studentů, od 9. 3. 2018 do 9. 3. 2019 pro všechny chrámy jemu zasvěcené. V naší diecézi je zasvěcen
sv. Aloisovi farní kostel v Otnicích.
Podmínky pro získání odpustků
– návštěva chrámu sv. Ignáce na Campo Martio v Římě, kde jsou relikvie sv. Aloise,
– návštěva jakéhokoli jiného chrámu, který je zasvěcen úctě sv. Aloise
s nábožnou účastí na posvátném obřadu nebo nábožném skutku, setrvání jistého času v duchovním rozjímání
před obrazem sv. Aloise, které se zakončí Modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie, sv. Ignáce
a sv. Aloise, za obvyklých podmínek (svátostné vyznání hříchů, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce).
Odpustky se mohou získat jedenkrát za den, a to i pro duše v očistci.
Věřící, jimž v tom brání stáří nebo nemoc, mohou získat plnomocné odpustky, odvrátí-li se od náklonnosti
k hříchu a vzbudí-li úmysl, splní tři obvyklé podmínky, nejlépe před nějakým svatým obrazem, duchovně
spojení s jubilejními oslavami, pomodlí se výše uvedené modlitby a obětují své bolesti anebo těžkosti vlastního
života.

4. Ekonomická rada brněnské diecéze
Ke dni 1. 6. 2018 byla na dobu pěti let jmenována nová Ekonomická rada brněnské diecéze. Jejími členy jsou:
Ing. Pavel Ocásek – sekretář
Ing. Zdeněk Nekula
Pavel Král
Ing. Michal Porhajm
Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM
Stanovy Ekonomické rady brněnské diecéze jsou zveřejněny na webu biskupství <https://www.biskupstvi.cz>
v rubrice [Dokumenty] .

5. Výstavní sezóna 2018 v Diecézním muzeu
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 budou při vernisáži v 16 hodin zahájeny dvě nové výstavy Diecézního muzea v Brně. Obě
výstavy budou po společném otevření ke zhlédnutí od 15. června do 30. září 2018 denně mimo pondělí.
Výstava v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla s názvem Století sakrální architektury představí významné
stavby a projekty převážně z brněnské diecéze, které na jejím území vznikaly od počátku 20. století
do současnosti. Ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně budou návštěvníkům na vizualizacích
a reálných modelech představeny významné architektonické návrhy a realizace, stejně jako osobnosti brněnské

architektury, zástupci jednotlivých generací: Karel Hugo Kepka (1869 – 1924), Vladimír Fischer (1870 – 1947),
Ludvík Kolek (*1933) a Marek Štěpán (*1967). Instalace bude doplněna o unikátní artefakty z dílny čtyř
zmíněných tvůrců.
Letos, kdy si připomínáme 150 let od úmrtí Františka Sušila, připravilo Diecézní muzeum také výstavu
s názvem František Sušil – život, dílo, odkaz. Expozice instalovaná v tzv. Propité věži brněnské katedrály
představí tohoto významného kněze, pedagoga a buditele, který ovlivnil řadu moravských kněží i laiků
především ve druhé polovině 19. století, v kontextu všech oborů jeho zájmu.
Od června do srpna letošního roku pak bude možné v salonku Diecézního muzea zhlédnout drobnou výstavu
výtvarných prací členů VKH v Brně s názvem Malé velké umění – Boží muka, kapličky a kříže u cest.
Mgr. Martin Motyčka, ředitel Diecézního muzea

6. Jubilea
03. 07. 2018 oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Josef Havelka, farář ve farnosti Měřín,
excurrendo administrátor ve farnosti Uhřínov a místoděkan děkanství velkomeziříčského.
09. 07. 2018 oslaví 70. narozeniny R. D. Karel Obrdlík, farář ve farnosti Dolní Kounice
a excurrendo administrátor ve farnostech Pravlov a Bratčice.
11. 07. 2018 oslaví 95. narozeniny Mons. Vnislav Fruvirt, soudce Diecézního církevního soudu
a výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele v Brně Bystrci.
27. 07. 2018 oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Zdeněk Veith, farář ve farnosti Jamné u Jihlavy
a excurrendo administrátor ve farnosti Zhoř u Jihlavy.
31. 07. 2018 oslaví 60. narozeniny R. D. Zdeněk Chylík, farář ve farnosti Nedvědice pod Pernštejnem
a excurrendo administrátor ve farnosti Doubravník.
Srdečně blahopřejeme!

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv., administrátor ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor
ve farnosti Červená Lhota pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Jihlava, na základě žádosti
ze dne 15. 3. 2013 a indultu Kongregace pro zasvěcený život ze dne 23. 7. 2013 s účinností od 1. 7. 2018
inkardinován do brněnské diecéze.
R. D. Mgr. Bohuslav Bláha, kooperátor - výpomocný duchovní v kostele sv. Maří Magdalény v Brně, s platností
od 15. 6. 2018 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
P. Mgr. Rafael Zdeněk Budil, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně, s platností
od 1. 6. 2018 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
P. Mgr. Gorazd Pavel Cetkovský, OCarm., generální delegát Českomoravské generální delegatury Řádu
karmelitánů, s platností od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018 uděleno pověření k udílení svátosti smíření na území
brněnské diecéze.
P. Mgr. Jan David, SAC, farní vikář ve farnosti Radešínská Svratka a spirituál Biskupského gymnázia
ve Žďáru nad Sázavou, s platností od 1. 7. 2018 ustanoven farářem ve farnosti Jámy (jmenování
spirituálem zůstává v platnosti).
P. Mgr. Michael Maria Roman Frič, OCart., farní vikář ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov
u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice, ke dni 15. 6. 2018 ustanoven farním
vikářem ve farnostech Židlochovice a Nosislav.
P. Mgr. Kryštof Jiří Javůrek, OFMCap., dosud působící v diecézi českobudějovické, s platností od 1. 6. 2018
pověřen pastorací v brněnských nemocnicích a s platností od 1. 6. 2018 ustanoven navíc kooperátorem
v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
P. ThLic. Tomasz Samuel Kazaňski, SAC, farář ve farnosti Jámy pověřený službou asistenta modliteb
exorcismu, s platností od 1. 7. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti Radešínská Svratka (pověřená
službou asistenta modliteb exorcismu zůstává v platnosti).
P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap., pověřený pastorací v brněnských nemocnicích, s platností
od 1. 6. 2018 ustanoven navíc kooperátorem v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
P. Mgr. Melichar Jozef Markusek, OCarm., farní vikář ve farnosti Kostelní Vydří a excurrendo administrátor
ve farnostech Lipolec a Volfířov, s platností od 1. 7. 2018 vyvázán z ustanovení excurrendo
administrátorem ve farnosti Volfířov.
P. Mgr. Marian Petr Masařík, OCarm., dosud působící v arcidiecézi olomoucké, ke dni 1. 7. 2018 ustanoven
farním vikářem ve farnosti Kostelní Vydří a excurrendo administrátorem ve farnostech Lipolec
a Volfířov.

P. ThLic. Pacifik Miroslav Matějka, Th.D., OFMCap., dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností
od 1. 6. 2018 ustanoven rektorem kostela Nalezení sv. Kříže v Brně
P. Mgr. Slavomír Peklanský, SAC, farní vikář ve farnosti Jámy, s platností od 1. 7. 2018 vyvázán ze služby
v brněnské diecézi.
P. Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. Kříže v Brně, s platností od 1. 6. 2018 vyvázán
ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. René Strouhal, administrátor ve farnosti Moutnice a excurrendo administrátor ve farnosti Těšany
pověřený navíc péčí o pastoraci mládeže v děkanství modřickém, s platností od 1. 6. 2018 vyvázán
z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Těšany.
R. D. ThLic. Petr Šikula, rektor Římské papežské koleje Nepomucenum a 2. kanovník Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností od 1. 6. 2018 ustanoven farářem ve farnosti Klobouky u Brna
a excurrendo administrátorem ve farnosti Krumvíř (jmenování kanovníkem zůstává v platnosti).
R. D. František Trtílek, administrátor ve farnosti Klobouky u Brna a excurrendo administrátor ve farnostech
Borkovany a Krumvíř, s platností od 1. 6. 2018 ustanoven farářem ve farnosti Borkovany a excurrendo
administrátorem ve farnosti Těšany.
P. Pavel Uhřík, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně a duchovní asistent soukromého
sdružení věřících Společenství ctihodného Ivana Poustevníka, s platností od 1. 6. 2018 vyvázán ze služby
ze služby v brněnské diecézi.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

8. Úmrtí
20. 5. 2018 zemřel P. František Puchnar, kněz - důchodce žijící ve Velkém Újezdě.
Narodil se 24. 2. 1934 v Kdousově, na kněze byl vysvěcen 1. 7. 1972 v Olomouci. Po roční službě
kooperátora v Bystřici nad Pernštejnem byl ustanoven v Moravské Nové Vsi jako kooperátor a od září
1978 jako administrátor. V srpnu 1990 byl povolán do Olomouce a tři roky vykonával funkci spirituála
v Arcibiskupském kněžském semináři. V roce 1993 byl ustanoven farářem ve farnosti Třebíč - zámek, kde
působil 17 let. V září 2010 odešel do svého rodiště a šest let vypomáhal v Kdousově i v sousedním
Velkém Újezdě u Jemnice. Poslední dva roky života strávil v péči sester františkánek ve Velkém Újezdě a
zde v Domově sv. Anežky 20. 5. 2018 zemřel; pohřben byl 25. 5. 2018 v Kdousově do rodinného hrobu.
Byl v SMC. V roce 2007 mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili
sv. Petra a Pavla.
R. I. P.

