Z diecézního oběžníku…
(červenec 2020)

1. Sdělení ČBK k uvolňování protiepidemických opatření
Na 132. plenárním zasedání České biskupské konference, které se konalo ve dnech 6. až 7. července 2020
na Velehradě, vydali čeští a moravští biskupové následující prohlášení:
Sestry a bratři, vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká
byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní
autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.
K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.
Čeští a moravští biskupové

2. Zrušení dispense od účasti na nedělní bohoslužbě
V návaznosti na prohlášení ČBK ze dne 7. 7. 2020 ruším s platností od 15. 7. 2020 dispens od účasti na nedělní
bohoslužbě v brněnské diecézi.

3. Teologické večery – přednášky
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí podzimní cyklus přednášek Teologické večery. Kurz bude probíhat
v sále Biskupství brněnského v Brně, Petrov 2, vždy ve čtvrtek od 17 do 20:15 hodin v termínech 24. 9., 8. 10.,
22. 10., 5. 11. a 19. 11. 2020. V první polovině večera Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D., představí prameny
křesťanské víry a vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a k některým světovým náboženstvím.
V druhé části večera se doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D., bude zamýšlet nad významem slavení a rituálů
dnešní doby a uvede základní charakteristiky křesťanské liturgie i její význam a místo v duchovním životě.
Na večery se nepřihlašuje.
Na místě bude možné přispět dobrovolným příspěvkem na náklady spojené s konáním kurzu (příspěvek není
podmínkou účasti). … Další informace budou na webu <https://pastorace.biskupstvi.cz> .
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci

4. Letní výstava Diecézního muzea
V letošním roce si připomínáme významná výročí tří světců spjatých s brněnskou diecézí. Pro letní sezónu 2020
proto připravilo Diecézní muzeum v kryptě brněnské katedrály výstavu Víra, Naděje, Láska věnovanou sv.
Zdislavě, sv. Janu Sarkandrovi a sv. Klementu Mariu Hofbauerovi.
Letos je tomu 800 let, co se v Křižanově narodila sv. Zdislava (cca 1220 – 1252), patronka rodin, která
vynikala láskou a dobročinností. Uplynulo také 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra (1576 – 1620).
Tento skromný kněz a horlivý kazatel byl umučen krutým způsobem pro pravdu a dodržení zpovědního
tajemství. Kněžské svěcení přijal v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově. Třetím jubilujícím světcem
je sv. Klement Maria Hofbauer, CSsR (1751 – 1820), pocházející z Tasovic u Znojma. Vstoupil do kongregace
redemptoristů a působil ve Varšavě a ve Vídni, zakládal školy a pečoval o nemocné a sirotky. Na Vídeňském
kongresu v roce 1815 také významně zasáhl do směřování církve v rakousko-uherské monarchii.
Výstava reflektuje život a duchovní odkaz těchto mimořádných osobností a představuje umělecká díla
z období 17. – 20. století jako výraz úcty a obdivu k jejich svatému životu. Otevřeno je od 26. 6. do 4. 10. 2020
denně mimo pondělí, a to od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 16:15 hodin. Další informace naleznete na webových
stránkách Diecézního muzea <https://www.dieceznimuzeum.cz> .
Mgr. Martin Motyčka, ředitel Diecézního muzea

5. S milosrdnými bratry do Tater
Milosrdní bratři nabízejí v termínu 26. – 30. 8. 2020 výlet do Vysokých Tater. Je určen mladým mužům, kteří se
cítí být povoláni sloužit nemocným a potřebným lidem a žít v řeholní komunitě. Vysokohorská turistika bude
doplněna duchovním programem a rozhovory. Cena: 1000 Kč + doprava. Přihlášky a informace na e-mailu
<prevor@milosrdni.cz> , případně <http://web www.milosrdni.cz> do 31. 7. 2020.
Bc. Vít Pospíchal, MPA, sekretář provinčního delegáta

6. Program Akademie třetího věku
Kurzy Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka začínají 2. 10. 2020 a konají se ve Společenském domě na
Musilově 2 v Brně - Husovicích. Přihlášky on-line na <http://www.a3vbrno.cz> nebo osobně na recepci Biskupství
brněnského, budova Petrov 5.
prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

7. Změna názvu MSKA – Cyrilometodějská křesťanská akademie
Na valném shromáždění 20. 6. 2020 v Olomouci schválilo vedení Moravsko-slezské křesťanské akademie nový
název: Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s. (ve zkratce CMKA).

8. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
P. Mgr. Karel Doležel, SDB, výpomocný duchovní ve farnosti Moravské Budějovice, s platností od 1. 8. 2020
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Stanislav Drobný, Th.D., farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Komárově, s platností
od 1. 9. 2020 ustanoven farářem ve farnosti Střelice u Brna.
R. D. Mgr. Zdeněk Drštka, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni a excurrendo administrátor
ve farnostech Babice nad Svitavou a Ochoz u Brna, s platností od 1. 7. 2020 ustanoven administrátorem
ve farnosti Modřice a excurrendo administrátorem ve farnosti Rajhrad, ustanovení excurrendo
administrátorem ve farnosti Ochoz u Brna zůstává.
Jiří Dyčka, jáhen brněnské diecéze, s platností od 21. 6. 2020 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti
u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a současně jmenován I. hebdomadářem Královské stoliční kapituly
svatého Petra a Pavla v Brně.
P. Mgr. Dominik Maria Eremiáš, OSB, excurrendo administrátor ve farnosti Rajhrad, s platností od 1. 7. 2020
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Mons. Vnislav Fruvirt, výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty
v Brně - Bystrci a soudce u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 15. 6. 2020 ustanoven
výpomocným duchovním ve farnosti Moravec pro Charitní domov Moravec (ustanovení soudcem zůstává
v platnosti).
Mgr. Zdeněk Fučík, farář ve farnosti Protivanov a excurrendo administrátor ve farnosti Vysočany u Blanska,
s platností od 1. 8. 2020 vyvázán ze služby exc. admin. ve farnosti Vysočany u Blanska.
R. D. Mgr. Bc. Václav Hejč, administrátor ve farnosti Křižanov a exc. admin. ve farnosti Heřmanov u Velké
Bíteše pověřený pastorací mládeže v děkanství velkomeziříčském, s platností od 1. 8. 2020 ve farnosti
Křižanov ustanoven farářem.
R. D. Jiří Hének, farář ve farnosti Domašov a excurrendo administrátor ve farnosti Svatoslav, s platností
od 1. 8. 2020 ustanoven farářem ve farnosti Vysočany u Blanska.
P. Mgr. Ladislav Hubáček, SDB, administrátor ad interim ve farnosti Moravské Budějovice, excurrendo
administrátor ve farnostech Blížkovice, Častohostice a Nové Syrovice a excurrendo administrátor
ad interim ve farnosti Lukov u Moravských Budějovic, s platností od 1. 8. 2020 vyvázán ze služby
v brněnské diecézi.
R. D. ThLic. Josef Chyba, farář ve farnosti Břeclav, děkan děkanství břeclavského a člen Diecézní komise pro
formaci kněží pověřený moderováním přednáškového cyklu formačních setkání kněží a přípravou
farářských zkoušek, s platností od 1. 8. 2020 ustanoven farářem ve farnosti Velké Bílovice a exc.
administrátorem ve farnosti Zaječí (ustanovení farářem ve farnosti Břeclav ukončeno, všechna ostatní
dosavadní jmenování a pověření zůstávají v platnosti).

R. D. Mgr. Pavel Kafka, moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze, správce Fondu
na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, člen Kněžské rady, kooperátor v duchovní správě
u kostela sv. Maří Magdalény v Brně a vedoucí druhé skupiny formace stálých jáhnů brněnské diecéze,
ustanovení moderátorem pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze a jmenování
správcem Fondu prodlouženo do 31. 7. 2025
. . . a s platností od 1. 8. 2020 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnostech Domašov
a Svatoslav.
Mons. František Koutný, farář ve farnosti Troubsko a děkan děkanství rosického, s platností od 1. 8. 2020
ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Neslovice.
R. D. Mgr. Miroslav Kulifaj, farní vikář ve farnosti Hodonín a notář a překladatel italského jazyka
u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 1. 7. 2020 ustanoven administrátorem ve farnosti
Nové Město na Moravě (ustanovení notářem a jmenování překladatelem zůstávají v platnosti).
R. D. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD., farář ve farnosti Bílovice nad Svitavou a exc. administrátor ve farnosti
Adamov, s platností od 1. 7. 2020 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Babice nad
Svitavou.
R. D. Vojtěch Libra, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti u katedrály sv.
Petra a Pavla v Brně a I. hebdomadář Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, s platností
od 21. 6. 2020 ustanoven farním vikářem ve farnostech Moravské Budějovice, Blížkovice, Častohostice,
Lukov u Moravských Budějovic a Nové Syrovice.
P. ThLic. Pacifik Miroslav Matějka, Th.D., OFMCap., s platností od 1. 7. 2020 ustanoven výpomocným
duchovním v děkanství brněnském.
R. D. Miloš Mičánek, farář ve farnosti Luka nad Jihlavou, excurrendo administrátor ve farnosti Vysoké
Studnice a místoděkan děkanství jihlavského, s platností od 1. 8. 2020 ustanoven farářem ve farnosti
Moravské Budějovice a excurrendo administrátorem ve farnostech Blížkovice, Častohostice, Lukov
u Moravských Budějovic a Nové Syrovice.
R. D. Martin Mokrý, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnostech u kostela sv.
Mikuláše ve Znojmě a u kostela u kostela sv. Kříže ve Znojmě, s platností od 21. 6. 2020 ustanoven
farním vikářem ve farnosti Hodonín.
Oldřich Němec, stálý jáhen brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnostech Blansko
a Adamov, s platností od 1. 7. 2020 ustanovení k jáhenské službě ve farnosti Adamov ukončeno.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, moderátora pro službu
exorcismu, I. sídelní 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, ustanovení soudním vikářem prodlouženo
do 30. 6. 2025 a s platností od 1. 7. 2020 ukončeno ustanovení výpomocným farním vikářem.
R. D. Jiří Paleček, farář ve farnosti Neslovice, s platností od 1. 8. 2020 ustanoven farním vikářem ve farnosti
u kostela Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli a současně pověřen výpomocí v děkanství brněnském.
R. D. Jan Pavlíček, novokněz brněnské diecéze, s platností od 21. 6. 2020 ustanoven farním vikářem ve farnosti
u kostela sv. Tomáše v Brně.
R. D. Mgr. Jiří Plhoň, farář ve farnosti Modřice a překladatel italského jazyka u Diecézního církevního soudu
v Brně, s platností od 1. 7. 2020 ustanoven farářem ve farnosti Křenovice u Slavkova (jmenování
překladatelem zůstává v platnosti).
R. D. Mgr. Pavel Römer, administrátor ve farnosti Velké Bílovice, excurrendo administrátor ve farnosti Zaječí
a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Lanžhot, s platností od 1. 8. 2020 ustanoven
farářem ve farnosti Břeclav (všechna dosavadní ustanovení jsou zrušena kromě ustanovení excurrendo
administrátorem in materialibus ve farnosti Lanžhot).
P. Mgr. Bc. Patrik Maria Bogdan Rygiel, OFMConv., novokněz Řádu minoritů, s platností od 21. 6. 2020
ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně.
R. D. Mgr. Michal Seknička, administrátor ve farnosti Valeč u Hrotovic a excurrendo administrátor
ve farnostech Dalešice a Lipník u Hrotovic, s platností od 1. 8. 2020 ve farnosti Valeč u Hrotovic
ustanoven farářem.
Mons. ThLic. Václav Slouk, II. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, děkan děkanství
brněnského, moderátor pro ekumenismus, člen Kněžské rady a Sboru poradců, duchovní správce sester
dominikánek v řeholním domě na ulici Veveří v Brně, pověřený výpomocí ve farnosti u katedrály sv.
Petra a Pavla v Brně a pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa
DCHB a Služby Brno, s platností od 1. 9. 2020 ustanoven navíc farářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí
v Brně - Komárově.
R. D. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, administrátor ve farnosti Vranovice nad Svratkou a excurrendo administrátor
ve farnostech Ivaň, Pouzdřany a Přibice, s platností od 1. 8. 2020 ve farnosti Vranovice nad Svratkou
ustanoven farářem.

D. Kamil Václav Sovadina, OPraem., farář ve farnosti Křenovice u Slavkova, s platností od 1. 7. 2020
ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a excurrendo administrátorem
ve farnosti Vyskytná nad Jihlavou.
R. D. Mgr. Tomáš Šíma, administrátor ve farnosti Olešnice na Moravě a excurrendo administrátor
ve farnostech Černovice u Boskovic a Rovečné, s platností od 1. 8. 2020 ve farnosti Olešnice na Moravě
ustanoven farářem.
D. Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, OPraem., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a excurrendo
administrátor ve farnostech Rančířov u Jihlavy a Vyskytná nad Jihlavou, s platností od 1. 7. 2020 vyvázán
ze služby v brněnské diecézi.
R. D. PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal, kněz českobudějovické diecéze, administrátor ve farnosti Střelice u Brna,
s platností od 1. 9. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
D. RNDr. Štěpán Jakub Tichý, OPraem., Ph.D., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě,
s platností od 1. 7. 2020 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Rančířov u Jihlavy.
R. D. Mgr. Jakub Tůma, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně, s platností od 1. 8. 2020 ustanoven
administrátorem ve farnosti Luka nad Jihlavou a excurrendo administrátorem ve farnosti Vysoké Studnice
. . . a s platností od 1. 8. 2020 jmenován navíc školním kaplanem Střední odborné školy sociální u Matky Boží
v Jihlavě.
R. D. Mgr. Ivo Valášek, kněz českobudějovické diecéze dosud působící v českobudějovické diecézi, s platností
od 15. 7. 2020 ustanoven farním vikářem ve farnostech Klobouky u Brna, Brumovice na Moravě
a Krumvíř.
Mgr. Milan Werl, Ph.D., jáhen brněnské diecéze, s platností od 21. 6. 2020 ustanoven k jáhenské službě
ve farnostech u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a u kostela u kostela sv. Kříže ve Znojmě.
R. D. Mgr. Vladimír Záleský, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou - II, excurrendo administrátor ve farnosti
Herálec pod Žákovou Horou, místoděkan děkanství žďárského a člen Diecézní komise pro formaci kněží
pověřený moderováním druhé skupiny formačních setkání kněží, s platností od 17. 6. 2020 po dobu
nemoci místního faráře ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti Nové Město
na Moravě.
P. Mgr. Augustin Jiří Zatloukal, OFM, kooperátor duchovní správy u kostela sv. Maří Magdalény v Brně,
s platností od 1. 7. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

9. Poděkování
Dle informace šéfredaktorky Katolického týdeníku končí ke dni 31. 7. 2020 svou dlouholetou činnost diecézního
zpravodaje Mgr. Václav Štaud. Děkujeme mu za obětavou službu.

10. Úmrtí
Dne 20. 6. 2020 zemřel R. D. Bronislav Ignác Kramár, OPraem., emeritní želivský opat.
Narodil se 31. 10. 1945 ve Slovenské Nové Vsi (u Trnavy), na kněze byl vysvěcen 19. 6. 1971 v Trnavě.
Krátce působil v Novém Mestě nad Váhom, pak jako farář v Čachticích a od roku 1983 ve farnosti Pata
(okr. Galanta). Již v roce 1976 vstoupil do kanonie premonstrátů v Želivě a v roce 1979 tam složil do
rukou opata Bohunila Víta Tajovského slavné sliby. V únoru 1999 byl zvolen opatem koadjutorem a
17. 4. 1999 mu Dominik Duka, tehdejší královéhradecký biskup, udělil opatskou benedikci. Kanonii vedl
až do roku 2013, kdy ze zdravotních důvodů rezignoval a vrátil se na rodné Slovensko. Zemřel
20. 6. 2020, pohřben byl 25. 6. 2020 ve Slovenské Nové Vsi.

Dne 23. 6. 2020 zemřel Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, děkan žďárský.
Narodil se 11. 5. 1950 ve Věstíně -Věstínku (farnost Rovečné). Po kněžském svěcení, které přijal
29. 6. 1974 v Brně, krátce působil jako kooperátor v Blansku a poté jako výpomocný duchovní v
Břeclavi - Poštorné. Během dvouleté základní vojenské služby působil rok jako výpomocný kooperátor v
Žilině. Na podzim 1976 nastoupil jako kooperátor do Slavkova u Brna, v červenci 1979 byl ustanoven
administrátorem ad interim ve Žďárci, po dvou letech ještě s excurrendem v Březí u Osové Bítýšky.
Koncem roku 1983 se stal farářem v Bobrové, v říjnu 1989 navíc excurrendo administrátorem ve Žďárci.
V červnu 1992 byl ustanoven farářem v Novém Městě na Moravě, současně spravoval excurrendo
farnosti Bobrovou (1992 – 2008, 2010 – 2012), krátkodobě pak Fryšavu pod Žákovou horou a Krásné
(2002) a Bohdalov a Nové Veselí (2009). Od listopadu 1995 až do konce života zastával navíc funkci
děkana žďárského. Po studiích kanonického práva v polském Lublinu spolupracoval od roku 2001 s
Diecézním církevním soudem jako soudce a obhájce svazku. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch
Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu, v září 2010 ho papež Benedikt XVI.
jmenoval kaplanem Jeho Svatosti, v roce 2014 získal cenu za celoživotní zásluhy o rozvoj a propagaci
dobrého jména Nového Města na Moravě. Zemřel 23. 6. 2020 v nemocnici v Novém Městě na Moravě,
pohřben byl 29. 6. 2020 do kněžského hrobu na hřbitově v Novém Městě na Moravě. Byl v SMC.
Dne 8. 7. 2020 zemřel R. D. Karel Bobek, dlouholetý farář ve Vratěníně.
Narodil se 9. 1. 1935 v Uherčicích (f. Vratěnín). Po patnácti letech pedagogického působení (SŠ v
Dačicích, ZDŠ ve Slavonicích a ZDŠ v Dešné u Dačic) v něm dozrálo duchovní povolání a 27. 6. 1976
byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil jako kooperátor postupně v Hodoníně a v Jaroměřicích nad
Rokytnou, rok byl administrátorem v Dubňanech. V červenci 1978 se stal farářem ve Vratěníně, odkud
spravoval farnosti Lubnici (1978 – 2008) a Rancířov (1994 – 2000). Od roku 2009 zůstal ve Vratěníně
jako výpomocný duchovní, v roce 2016 odešel na odpočinek do Domova svaté Anežky ve Velkém
Újezdě, kde 8. 7. 2020 zemřel. Pohřben byl 13. 7. 2020 ve Vratěníně do rodinného hrobu. Byl v SMC.
R. I. P.

