Z diecézního oběžníku…
(listopad 2018)

1. Betlémské světlo 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání
světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala – slavnostní ekumenická bohoslužba letos
proběhne v sobotu 15. 12. 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom).
Betlémské světlo se bude s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. 12. 2018
(více na <https://www.betlemskesvetlo.cz>). V brněnské katedrále je skauti předají do rukou biskupa Vojtěcha
Cikrleho při mši svaté v 9 hodin.

2. Průvodce adventem 2018 – nabídka Pastoračního střediska brněnské
diecéze
Nabízíme věřícím ve farnostech brožuru Průvodce adventem 2018, která může pomoci k užitečnému prožití
adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František,
Vojtěch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, Gilberto Gillino, Anselm Grün, Karel Herbst, Tomáš Holub,
Jan Kronštadtský, James Martin, Alessandro Pronzato, Timothy Radcliffe, Robert kardinál Sarah, Rami Shapiro,
Hanna Skandar, Mariateresa Zattoniová.
Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) je možné si objednat přes formulář na stránkách Pastoračního střediska
brněnské diecéze <https://pastorace.biskupstvi.cz >, poštou (Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 5,
601 43 Brno) nebo e-mailem <dolezelova@biskupstvi.cz> . Cena jednoho kusu je 9 Kč. Nezapomeňte prosím uvést
počet objednávaných kusů a jestli chcete přiložit složenku.
Průvodce adventem bude dostupný uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android, aplikaci
bude možné zdarma stáhnout na Google Play.
R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze

3. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Mgr. Zdeněk Fučík, farář ve farnosti Protivanov a excurrendo administrátor ve farnosti Vysočany
u Blanska pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství boskovickém, s platností od 15. 10. 2018
pověření péčí o pastoraci mládeže ukončeno.
R. D. Mgr. Petr Košulič, farář ve farnosti Kunštát na Moravě a excurrendo administrátor ve farnosti Sebranice
u Boskovic, s platností od 15. 10. 2018 pověřen navíc péčí o pastoraci mládeže v děkanství boskovickém.
D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem., farní vikář ve farnosti Křtiny, s platností od 15. 10. 2018 pověřen
navíc péčí o pastoraci mládeže v děkanství blanenském.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

4. Nové předsednictvo Konference vyšších představených ženských
řeholí
Ve středu 10. 10. 2018 na řádném zasedání Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR byla novou
předsedkyní KVPŽŘ zvolena S. M. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester
dominikánek.
Místopředsedkyní KVPŽŘ zůstává S. M. Miroslava Bortlová, provinční představená Česká provincie
Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, a dalšími členkami předsednictva jsou S. M. Vojtěcha Zikešová,
generální představená Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka, S. M.
Baptista Nožková, provinční představená Školských sester sv. Františka, a S. M. Františka Kadlčíková,
provinční představená České provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

