Z diecézního oběžníku…
(červen 2019)

1. Národní pouť na Velehradě 5. července – pozvání
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě 5. 7. 2019. Hlavní mše svatá začíná
na nádvoří v 10:30 hodin. Poutníci jedoucí vlastními auty dojedou pouze do Starého Města u Uh. Hradiště
na odstavné parkoviště, odkud se na Velehrad dostanou buď autobusovou kyvadlovou dopravou, nebo pěšky
po poutní cestě růžence.
P. Josef Čunek, SI, farář

2. Hlavní pouť české církevní provincie na Svatou Horu
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře a Arcibiskupství pražské zvou na 287.
výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské ve dnech 29. a 30. 6. 2019, které bude slaveno
současně jako hlavní pouť české církevní provincie ke 120. výročí narození kardinála Františka Tomáška.
V den slavnosti bude celebrovat mši svatou v 9 hodin u korunovačního oltáře kardinál Dominik Duka, OP,
arcibiskup pražský a primas český, společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní liturgie bude
zakončena mariánským průvodem a uctíváním u korunovačního oltáře.
V den slavnosti je možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek.
Podrobný program a informace na <https://svata-hora.cz>.

3. Dar českých věřících papeži Františkovi: Koruna svaté Anežky České
Drazí spolubratři kněží, bratři a sestry v Kristu, v březnu jsem se na vás obrátil s pozváním na národní pouť
do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České s výzvou, aby tato pouť nebyla jen vzpomínkovou cestou,
ale aby byla spojena také s pokáním, smírem a duchovní obnovou našeho národa. S tímto předsevzetím jsme se
rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností a diecézí pod názvem Koruna svaté
Anežky České. Bude připraven tak, aby se k němu mohli osobně připojit věřící i ti, kteří svou cestu k církvi
hledají. Na umělecké dílo akademického sochaře Daniela Trubače bude moci každý vtisknout otisk svého palce,
znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Zároveň bude moci přispět do kostelní sbírky, jejíž
výtěžek předáme v Římě Svatému otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou
pamětní medaili sv. Anežky. Platí to i pro ty, kdo se nebudou moci osobně zúčastnit pouti do Říma ve dnech
11. až 13. listopadu ani následné slavnostní bohoslužby v pražské katedrále v sobotu 16. listopadu 2019.
Přípravu pouti i daru má na starosti poutní výbor ustanovený ČBK s podporou dobrovolníků z farností, vikářů
a děkanů jednotlivých diecézí a pověřenců podle pokynů vedení Charity ČR.
Hlavní informace o pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách královéhradecké diecéze
<http://www.bihk.cz> v samostatném odkazu. Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na stránkách
<https://www.anezka2019.cz> .
Znovu vás laskavě prosím a vybízím, abyste se k této pouti a k přípravě daru pro Svatého otce přidali svou
osobní účastí, modlitbou či podporou tohoto projektu. Děkuji.
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, předseda přípravného poutního výboru

4. Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou k 30. výročí svatořečení
Anežky České
Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019
v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní již 16. pouti je „Rozdávat pokoj a naději“.
Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mše svatá s otcem biskupem, příležitost ke svátosti
smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního
kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly
pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Těšíme se na vás.
Program a více informací: <https://www.crsp.cz> .
Ilona Zaplatilová, CRSP, koordinátorka pouti

5. Jubilejní odpustky v brněnské Loretě
Apoštolská penitenciárie vyhověla žádosti provinciála Řádu menších bratří konventuálů v ČR a v jubilejním roce
brněnské Loretánské kaple dovolila získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek (svátost smíření,
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) pro věřící, kteří přicházejí s láskou a v duchu pravého pokání
(zříkají se zalíbení v jakémkoli hříchu), pokud od 29. 4. 2019 do 29. 4. 2020 vykonají pouť do kaple
v Loretánském domku a zbožně se zde zúčastní jubilejních bohoslužeb, anebo zde nějaký čas setrvají
ve zbožném rozjímání, které zakončí Modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie, svatých Cyrila
a Metoděje, svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty. Tyto odpustky mohou být přivlastněny také duším
v očistci. Více na <https://brno.minorite.cz> .

6. Nové výstavy v Diecézním muzeu
Pro letní sezónu 2019 připravilo Diecézní muzeum již tradičně dvě výstavy. Výstava s názvem Dokonalá
jednota – zobrazování Nejsvětější Trojice ve výtvarném umění představí v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla
umělecká díla i liturgické předměty s vyobrazením Nejsvětější Trojice. Výstava stručně shrnuje ikonografii i
teologické učení a připomíná kostely a kaple se zasvěcením Nejsvětější Trojici v naší diecézi. Mezi unikátní
exponáty patří obraz připisovaný významnému českému malíři Alfonsu Muchovi nebo zobrazení Nejsvětější
Trojice ze 17. století jako postavy se třemi tvářemi.
Druhá výstava, která nese název Ryté umění ex libris, představuje drobnou grafiku ze sbírek kanovníka
mikulovské kapituly Vojtěcha Samce a dlouholetého tišnovského děkana Mons. Josefa Šindara. Výstava je
posledním volným pokračováním dvou předchozích výstav, které ukazovaly tyto kněze jako samotné zadavatele
drobné grafiky. Stávající instalace v tzv. Propité věži brněnské katedrály představuje jejich bohatou sběratelskou
činnost.
Obě uvedené výstavy budou zahájeny ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 16 hodin v reprezentačním sále brněnského
biskupství v Brně na Petrově 2. Otevřeno bude do 29. 9. 2019 denně mimo pondělí, a to od 10 do 17 hodin,
ve čtvrtek do 16:15. Další informace naleznete na webových stránkách Diecézního muzea
<https://www.dieceznimuzeum.cz> .
Mgr. Martin Motyčka, ředitel Diecézního muzea

7. Letní soutěžní hra k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila
Pro děti, které během letních prázdnin navštíví brněnský Petrov, připravilo Diecézní muzeum soutěžní hru Svatí
Cyril a Metoděj, chytré písmo a výprava na Velkou Moravu. Hra je určena dětem, rodinám, skupinám z farností i
návštěvníkům, kteří mají rádi soutěže a nebojí se touto zábavnou formou prověřit svoje vědomosti o moravských
věrozvěstech. Na úspěšné řešitele čeká originální dárek. Soutěžní hra se koná v prostorách Diecézního muzea.
PhDr. Lucie Kolářová, odborná pracovnice Diecézního muzea

8. Sbírka na bohoslovce
V neděli 23. 6. 2019 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce.

9. Letní kurz Být sama sebou
Brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá o letních prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku od 12 do 18
let s názvem Být sama sebou. Jedná se o týdenní kurz probíhající ve všední dny od 9 do 13:30 hodin v termínech
8. – 12. 7. nebo 26. – 30. 8. 2019.
Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících a uvědomění si vlastní jedinečnosti; etické
hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním učením katolické církve.
Bližší informace, přihláška i letáček jsou ke stažení na <https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1> .
MUDr. Ludmila Lázničková, vedoucí CENAP

10. Jáhenské svěcení
V sobotu 20. 7. 2019 přijme při bohoslužbě v 11 hodin v klášterním kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě z rukou
biskupa Pavla Konzbula jáhenské svěcení člen Řádu benediktinů fr. Mgr. & Mgr. Bc. František Jan Teister,
OSB, (nar. 1979) z farnosti Bohumín - Nový Bohumín (diecéze ostravsko-opavská).
Do jáhenské služby vyprošujeme hojnost Božích milostí.

11. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Mgr. František Limberg, výpomocný duchovní ve farnosti Moravec, s platností od 1. 5. 2019 ustanovení
výpomocným duchovním ve farnosti Moravec ukončeno.

