Z diecézního oběžníku…
(červenec 2018)

1. Biblický kurz Prorok Izaiáš a Markovo evangelium
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí již pošestnácté od září další ročník Biblického kurzu. Jde
o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty,
kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny. Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků.
Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2018 v pěti večerních
čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin.
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi

2. Teologický kurz 2018 – 2019
Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický kurz (dále TK).
Bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní,
vždy cca od 9 do 15 hodin). TK je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské
vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách, pokud nestudují
přímo teologickou fakultu (druhým stupněm je kurz Katecheta, který na TK navazuje v dalším roce). Je nutný
také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou
různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání). Je určen rovněž pastoračním asistentům, kteří dosud
nemají teologickou fakultu. Velmi doporučeníhodný je pro budoucí uchazeče o studium na teologických
fakultách.
TK je vhodný také pro ty, kdo přijali svátost biřmování. Je pravděpodobné, že u mnoha z nich se projeví
touha prohloubit a rozšířit své náboženské vědomosti. Kurz navíc nabízí i prohloubení duchovního života
a prožitek společenství církve – živé začlenění do farnosti a diecéze.
Přihlášky do TK se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018. Informace
o kurzu, přihlášku ke stažení a data plánovaných sobot naleznete na <http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html> .
Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky, křest, biřmování, maturita (v individuálních případech lze
prominout).
Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží pozvánku na zahájení a další informace. Duchovní správci nechť
zváží možnost přispět finančně účastníkům ze své farnosti na náklady spojené s absolvováním kurzu. Příspěvek
na náklady spojené s organizací kurzu bude činit přibližně 900 Kč na celý kurz.
Prosíme, informujte o TK své farníky a povzbuďte je k účasti na této formě vzdělávání.
R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

3. Studium na Papežském institutu Jana Pavla II. – třetí ročník
Po úspěšném druhém roce studia na Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství
a rodině otevíráme třetí ročník. Zájemci z řad kněží, jáhnů, zasvěcených osob a laiků, zvláště věnujících se
rodinné pastoraci, se mohou přihlásit na stránkách Akademie kanonického práva <https://akademie.biskupstvi.cz>
(záložka v menu [Studium manželství a rodiny][ – [Přihláška ke studiu] ).

4. Svoboda velký dar 1968 – 2018
V Brně na Petrově proběhnou v měsíci srpnu oslavy a připomenutí 50. výročí událostí roku 1968, tzv. Pražského
jara a srpnových událostí.
V úterý 21. 8. 2018 v 19 hodin zazní v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní koncert duchovní hudby a poté
společný večer chval, díků a proseb se zpěvy Taizé a závěrečným požehnáním městu a národu. Je připraven
i doprovodný program v areálu Petrova. Diecézní muzeum nabídne zvýhodněné vstupné do všech expozic
a od 15 hodin tvořivý workshop s možností vyzdobit si svíci na večerní program v katedrále. Ve farním sále
na Petrově 9 začne v 17:30 přednáška a beseda Ing. Bc. Luďka Navary Rok 1968 jako mezník českých
novodobých dějin.

V neděli 26. 8. 2018 v 10:30 oslavy zakončí slavnostní bohoslužba v katedrále s připomenutím všech obětí
totality.

5. Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic: – administrátor projektů s pracovištěm v Brně
– stavební technik s pracovištěm v Brně
– technik stavebních investic pro Znojemsko

6. Jubilea
13. 08. 2018 oslaví 60. narozeniny R. D. Josef Hudec, OCr., farář ve farnosti Mašovice a excurrendo
administrátor ve farnostech Popice u Znojma a Znojmo - Hradiště.
16. 08. 2018 oslaví 50. narozeniny D. Mgr. Michael Alois Hladil, OPraem., excurrendo administrátor
ve farnostech Dlouhá Brtnice a Rozseč u Třešti.
10. 09. 2018 oslaví 50. narozeniny P. ThLic. Pavel Havlát, OM, farní vikář ve farnosti Vranov u Brna.
11. 09. 2018 oslaví 50. narozeniny R. D. Mgr. Milan Plíšek, farní vikář ve farnostech Vranov nad Dyjí, Lančov,
Olbramkostel, Štítary na Moravě a Vratěnín a excurrendo administrátor ve farnostech Bítov,
Chvalatice, Stálky, Starý Petřín a Šafov pověřený duchovní službou ve věznici Znojmo.
19. 09. 2018 oslaví 60. narozeniny P. Ing. Ladislav Štefek, ISch, farní vikář ve farnosti u kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové.
23. 09. 2018 oslaví 60. narozeniny P. Mgr. Melichar Jozef Markusek, OCarm., farní vikář ve farnosti
Kostelní Vydří a excurrendo administrátor ve farnosti Lipolec.
27. 09. 2018 oslaví 60 let kněžství R. D. Mgr. Jan Kubát, výpomocný duchovní ve farnosti Rožná nad
Pernštejnem.
Srdečně blahopřejeme!

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Mgr. Petr Beneš, farář ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a spirituál
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně, s platností od 1. 9. 2018
jmenování spirituálem ukončeno.
R. D. Mgr. Tomáš Caha, farář ve farnosti Třešť a excurrendo administrátor ve farnostech Růžená a Kostelec
u Jihlavy pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství jihlavském, s platností od 1. 8. 2018 ustanoven
farářem ve farnosti Kobylí na Moravě a excurrendo administrátorem ve farnostech Bořetice u Hustopečí
a Vrbice u Břeclavi.
P. Josef Čunek, SI, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů), s platností od 1. 9. 2018 vyvázán
ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Vít Fatěna, farář ve farnosti Bobrová a excurrendo administrátor ve farnostech Moravec a Strážek,
s platností od 1. 8. 2018 ustanoven farářem ve farnosti Křepice u Hustopečí a excurrendo administrátorem
ve farnosti Přísnotice.
P. Mgr. Michael Maria Roman Frič, OCart., farní vikář ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov
u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice, s platností od 15. 6. 2018 ustanoven farním
vikářem ve farnostech Židlochovice a Nosislav.
P. Mgr. Jan Gacík, SDB, dosud působící v ostravsko-opavské diecézi, s platností od 1. 9. 2018 po dobu trvání
kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti smíření na území brněnské
diecéze.
P. Mgr. Pavel Glogar, SDB, dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven
administrátorem ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.
R. D. Mgr. Patr Havlát, farář ve farnosti Velké Němčice, excurrendo administrátor ve farnostech Křepice
u Hustopečí a Uherčice u Hustopečí a místoděkan děkanství hustopečského, s platností od 1. 8. 2018
vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Křepice u Hustopečí.
P. Václav Hurník, SDB, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnostech Moravské Budějovice, Babice
u Lesonic, Jakubov u Moravských Budějovic, Litohoř a Lukov u Moravských Budějovic, s platností
od 1. 9. 2018 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.

R. D. Mgr. Jaroslav Jurka, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích, s platností od 24. 6. 2018 ustanoven farním vikářem
ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov.
R. D. Mgr. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze,
správce Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, člen Kněžské rady a kooperátor u kostela
sv. Maří Magdalény v Brně, ustanovení biskupským delegátem pro materiální zajištění kněží a pastorace
brněnské diecéze a jmenování správcem Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
prodlouženo do 30. 7. 2020.
R. D. doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., farář ve farnosti Podolí u Brna a člen Komise pro liturgický
prostor, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.
P. Ladislav Kozubík, SDB, farní vikář ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátor
ve farnostech Babice u Lesonic, Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř, s platností od 1. 9. 2018
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Mgr. Miroslav Kulifaj, jáhen brněnské diecéze, s platností od 24. 6. 2018 ustanoven k jáhenské službě
ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem., novokněz Řádu premonstrátů Kanonie premonstrátů v Nové Říši
dosud působící v jáhenské službě ve farnostech Nová Říše a Stará Říše, s platností od 1. 7. 2018
ustanoven farním vikářem ve farnostech Nová Říše a Krasonice.
R. D. Mgr. Michael Macek, farář ve farnosti Rousínov u Vyškova a excurrendo administrátor ve farnostech
Královopolské Vážany a Komořany, s platností od 1. 8. 2018 ustanoven farářem ve farnosti Moravec
a excurrendo administrátorem ve farnostech Bobrová a Strážek.
R. D. Tomáš Marada, DiS., novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti Žďár nad
Sázavou - II, s platností od 24. 6. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně
. . . a s platností od 1. 8. 2018 jmenován navíc spirituálem Církevního domova mládeže Petrinum.
R. D. doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., farní vikář ve farnostech Slavkov u Brna a Nížkovice, zástupce brněnské
diecéze v Českém katolickém biblickém díle a delegát ČBK v České biblické společnosti, s platností
od 1. 9. 2018 ustanoven farářem ve farnosti Podolí u Brna.
P. Mgr. Milan Mihulec, SDB, excurrendo administrátor ve farnosti Ochoz u Brna, s platností od 1. 9. 2018
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Mons. Dr. Jan Mráz, biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury v brněnské diecézi, farář ve farnosti
u kostela sv. Tomáše v Brně, kancléř diecézní kurie, člen Diecézní komise pro formaci kněží, člen správní
rady Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze pověřený moderováním první skupiny
(novokněží) formačních setkání kněží a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském,
jmenování členem správní rady Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze prodlouženo
do 30. 7. 2020.
R. D. ICLic. Mgr. František Nechvátal, farář ve farnosti Dražovice, excurrendo administrátor ve farnosti
Křižanovice u Bučovic, místoděkan děkanství slavkovského a soudní místovikář Diecézního církevního
soudu v Brně, s platností od 1. 8. 2018 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti
Křižanovice u Bučovic a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Komořany.
P. Ing. Jaroslav Němec, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách,
s platností od 1. 9. 2018 jmenován spirituálem Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně
na Lerchově ul. 65 (ustanovení farním vikářem ukončeno).
R. D. Mgr. Josef Novotný, farář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti a spirituál
Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně na Lerchově ul. 65, s platností od 1. 9. 2018 jmenování
spirituálem ukončeno.
R. D. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., farní vikář ve farnostech Rousínov u Vyškova, Komořany
a Královopolské Vážany, s platností od 1. 8. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti Slavkov u Brna
a excurrendo administrátorem ve farnosti Křižanovice u Bučovic.
R. D. Alois Sedlák, výpomocný duchovní ve farnosti Letovice, s platností od 1. 8. 2018 pověřen navíc pastorací
v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice a v Domově pro seniory Boskovice.
P. Mgr. Jan Stuchlík, SDB, administrátor ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách,
s platností od 1. 9. 2018 ustanoven farním vikářem tamtéž.
P. Vojtěch Suchý, SI, dosud působící v diecézi litoměřické, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven rektorem kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů).
P. ThLic. Damián Jiří Škoda, OP, farní vikář ve farnostech Měřín a Uhřínov, s platností od 1. 8. 2018
ustanoven administrátorem ve farnosti Třešť a excurrendo administrátorem ve farnostech Kostelec
u Jihlavy a Růžená.
R. D. PhDr. Hynek Šmerda, Th.D., farář ve farnosti Blučina a excurrendo administrátor ve farnostech Měnín
a Přísnotice, s platností od 1. 8. 2018 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti
Přísnotice.

R. D. PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal, administrátor ve farnosti Střelice u Brna, ustanovení administrátorem
prodlouženo do 30. 6. 2021.
P. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, SDB, dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 9. 2018 jmenován
spirituálem Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně.
Mgr. Štěpán Trčka, jáhen brněnské diecéze, s platností od 24. 6. 2018 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti
Žďár nad Sázavou - II.
R. D. Mgr. Andrzej Wąsowicz, farář ve farnosti Kobylí na Moravě a excurrendo administrátor ve farnostech
Bořetice u Hustopečí a Vrbice u Břeclavi, s platností od 1. 8. 2018 ustanoven farářem ve farnosti
Rousínov u Vyškova a excurrendo administrátorem ve farnosti Královopolské Vážany.
R. D. Mgr. Vojtěch Zahrádka, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnostech
Tišnov a Předklášteří, s platností od 24. 6. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

8. Noví řádoví představení
Dne 28. 6. 2018 byla při kanonických volbách jako abatyše Kláštera sester klarisek Maria Immaculata v Brně Soběšicích potvrzena S. M. Benedikta Jiřina Lišková, OSC.Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

9. Farářské zkoušky
Dne 22. 6. 2018 složili úspěšně zkoušky pro ustanovení farářem:
R. D. Mgr. Jiří Brtník
R. D. Mgr. Michal Cvingráf
P. Mgr. Jan David, SAC
R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa

R. D. Vojtěch Loub
R. D. Mgr. Jiří Polach
R. D. Mgr. Petr Václavek
Blahopřejeme!

10. Ocenění
Dne 5. 7. 2018 byl na Velehradě oceněn pamětní medailí České biskupské konference R. D. ThLic. Petr Šikula,
který v letech 2013 – 2018 působil jako rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě.
Blahopřejeme!

11. Úmrtí
19. 6. 2018 zemřel P. Josef Šiška, kněz - důchodce žijící na Žernůvce.
Narodil se 18. 3. 1934 v Brně, kněžské svěcení přijal 30. 6. 1973 v Brně. Prvním působištěm byly
Boskovice, kde byl kooperátorem, v roce 1977 byl ustanoven administrátorem a později farářem v Černé
Hoře a Dlouhé Lhotě a od roku 1990 působil jako farář v Lipovci u Blanska, krátce vypomáhal i v
nedalekém Protivanově. V listopadu 2014 odešel na odpočinek do Domova sv. Alžběty na Žernůvku, kde
19. 6. 2018 zemřel. Pohřben byl 27. 6. 2018 do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.
R. I. P.

