Z diecézního oběžníku…
(únor 2019)

1. Iniciativa 24 hodin pro Pána
Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se má konat každoročně
z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 29. a 30. března. Je vhodné nabídnout
věřícím v každém děkanství alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti
smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků.
V Brně bude v pátek 29. 3. 2019 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ul.) od 9 do 20 hodin možnost
zpovědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla
Nikodémova noc (viz <http://www.nikodemovanoc.cz> ), tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout
svátost smíření.

2. Letní škola liturgiky
V rámci portálu Liturgie.cz připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s KTF UK
Letní školu liturgiky určenou zejména pro širokou veřejnost (laiky, ale též řeholníky, jáhny či kněze). Letní škola
se uskuteční v Želivském klášteře ve dnech 20. – 25. 8. 2019. Letošním tématem jsou iniciační svátosti.
Bližší informace na <http://www.liturgie.cz/letni-skola> .
R. D. PhDr. Radek Tichý, Ph.D. & S.L.D.

3. Výběrové řízení – pracovní místo
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice odborný pracovník oddělení správy majetku
s pracovištěm v Brně.

4. Malý průvodce postní dobou
Diecézní katechetické centrum letos opět nabízí pomůcku Malý průvodce postní dobou. Je určena všem
dospělým k intenzivnějšímu prožití postní doby. Krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsalo několik
děkanů brněnské diecéze. Věty k zamyšlení pro všední dny byly inspirovány slovy papeže Františka
pronesenými při různých příležitostech.
Brožurky si můžete objednat přes formulář na stránkách Diecézního katechetického centra
<http://kc.biskupstvi.cz> . Cena jednoho výtisku je 5 Kč. Vzhledem k stále se zvyšujícím cenám poštovného
preferujeme osobní odběr. Aplikaci „Průvodce postem“ do mobilu či tabletu s operačním systémem Android
bude možné vyhledat a stáhnout zdarma pomocí služby Google Play.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

5. Postní pátky v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě.

6. Oznámení o zrušení komunity
Česká provincie Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova oznámila, že ke dni 1. 11. 2018 došlo
ke zrušení komunity v ulici Nováčkova 52, Brno.

7. Noc kostelů 2019
Také v letošním roce se uskuteční Noc kostelů, která se bude konat v pátek 24. 5. 2019.

8. Sbírka Haléř sv. Petra
Při bohoslužbách v neděli 25. 2. 2018 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou
určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2017 bylo v brněnské
diecézi celkem vybráno 3 922 871 Kč.

9. Výběrové řízení – pracovní místo
Biskupství br. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník správy majetku s pracovištěm v Brně.

10. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, sekretář a ceremonář diecézního biskupa, notář diecézní kurie,
biskupský delegát pro formaci kněží a pro stálé jáhny brněnské diecéze, auditor Diecézního církevního
soudu a rektor kostela sv. Maří Magdalény v Brně, v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství
brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení biskupským delegátem pro formaci kněží a pro stálé jáhny
brněnské diecéze změněno na ustanovení moderátorem pro formaci kněží a pro stálé jáhny.
. . . a s platností od 4. 2. 2019 jmenován navíc IV. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra
a Pavla v Brně.
P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm., biskupský delegát pro zasvěcený život v brněnské diecézi,
soudní místovikář Diecézního církevního soudu v Brně, člen Kněžské rady a viceprezident Akademie
kanonického práva, v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství brněnského s platností
od 1. 2. 2019 ustanovení biskupským delegátem pro zasvěcený život v brněnské diecézi změněno
na ustanovení moderátorem pro zasvěcený život.
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
v duchovní správě u kostela sv. Maří Magdalény v Brně, v souladu s Organizačním řádem kurie
Biskupství brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení biskupským delegátem pro materiální zajištění
kněží a pastorace brněnské diecéze změněno na ustanovení moderátorem pro materiální zajištění kněží
a pastorace brněnské diecéze.
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský, titulární biskup litomyšlský,
biskupský vikář pro církevní školství a katechezi v brněnské diecézi, moderátor kurie, III. sídelní
kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, člen Kněžské rady a Sboru poradců a člen
diecézní komise pro formaci kněží, s platností od 4. 2. 2019 ustanoven generálním vikářem brněnské
diecéze, současně vyvázán z ustanovení biskupským vikářem pro církevní školství a katechezi v brněnské
diecézi a ukončeno jmenování moderátorem kurie (ostatní ustanovení a jmenování zůstávají v platnosti) ............
. . . a s platností od 4. 2. 2019 jmenován II. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi, rektor kostela sv.
Michala v Brně, člen Kněžské rady, IV. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně, člen Diecézní komise pro formaci kněží, člen správní rady Fondu na podporu kněží a pastorace
brněnské diecéze a pověřený duchovní péčí pro oblast církevní turistiky v brněnské diecézi, s platností
od 1. 2. 2019 ustanoven navíc biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání, současně ukončeno
ustanovení biskupským delegátem pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi
. . . a s platností od 4. 2. 2019 jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra
a Pavla v Brně.
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, děkan a I. prelát Královské stoliční kapituly sv.
Petra a Pavla v Brně, člen Kněžské rady a Sboru poradců a člen Diecézní komise pro formaci kněží,
s platností od 1. 2. 2019 ustanoven navíc moderátorem pro sdružení křesťanů
. . . a s platností od 4. 2. 2019 vyvázán z ustanovení generálním vikářem brněnské diecéze.

Mons. Dr. Jan Mráz, biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury v brněnské diecézi, kancléř diecézní kurie,
farář ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně, člen správní rady Fondu na podporu kněží a pastorace
brněnské diecéze, člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním první skupiny
(novokněží) formačních setkání kněží a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském,
v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení
biskupským delegátem pro oblast liturgie a kultury v brněnské diecézi změněno na ustanovení
moderátorem pro liturgii a kulturu.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, I. sídelní kanovník
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, člen Kněžské rady, člen Sboru poradců, výpomocný
farní vikář ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brně, biskupský delegát pro zasvěcené panny,
prezident Akademie kanonického práva a administrátor římské fáze kanonizačního řízení služebníků
Božích Václava Drboly a Jana Buly s platností od 22. 6. 2018 ustanoven navíc biskupským delegátem pro
službu exorcismu v brněnské diecézi (ustanovení zastupujícím exorcistou pro brněnskou diecézi tímto
ukončeno)
. . . a v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení
biskupským delegátem pro službu exorcismu v brněnské diecézi změněno na ustanovení moderátorem
pro službu exorcismu.
R. D. Mgr. Jaroslav Pezlar, farář ve farnosti Dačice, excurrendo administrátor ve farnosti Třebětice u Dačic
a místoděkan děkanství telčského, s platností od 2. 1. 2019 ustanoven navíc excurrendo administrátorem
ad interim ve farnostech Budeč, Domamil a Horní Slatina.
Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, II. prelát Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně, děkan děkanství brněnského, biskupský delegát pro ekumenismus v brněnské
diecézi, člen Kněžské rady a Sboru poradců a pověřený duchovní službou pro organizační jednotku
Diecézní charity Brno – Správa DCHB a Služby Brno, v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství
brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení biskupským delegátem pro ekumenismus v brněnské
diecézi změněno na ustanovení moderátorem pro ekumenismus.
R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti Klobouky u Brna, excurrendo administrátor ve farnosti Krumvíř
a II. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností od 4. 2. 2019
jmenován nesídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
R. D. Mgr. Milan Vavro, farář ve farnosti Slavkov u Brna, děkan děkanství slavkovského, biskupský delegát
pro poutní aktivity v brněnské diecézi a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Hodonín,
v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení
biskupským delegátem pro poutní aktivity v brněnské diecézi změněno na ustanovení moderátorem pro
poutní aktivity v brněnské diecézi.
Mons. Mgr. Josef Zouhar, biskupský delegát pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi, farář
ve farnosti Hodonín, děkan děkanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí
zřízených v zařízeních Diecézní charity Brno, v souladu s Organizačním řádem kurie Biskupství
brněnského s platností od 1. 2. 2019 ustanovení biskupským delegátem pro oblast charitativní činnosti
církve v brněnské diecézi změněno na ustanovení moderátorem pro oblast charitativní činnosti církve.

11. Noví řádoví představení
Ve dnech 24. – 25. 1. 2019 proběhly volby v České provincii Kongregace sester těšitelek Božského Srdce
Ježíšova. Novou provinční představenou byla zvolena S. M. ICLic. Mgr. Bc. Františka Elena Sebíňová, CSC.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

12. Úmrtí
23. 1. 2019 zemřel D. Mgr. Dominik Josef Doubrava, OPraem., kněz - důchodce žijící ve Veselí nad Lužnicí.
Narodil se 7. 12. 1945 v Brodu u Nechvalic. Během studií na CMBF v Litoměřicích vstoupil tajně
do premonstrátského řádu a 2. 2. 1972 složil v Praze na Strahově slavné sliby. Na kněze byl vysvěcen
24. 6. 1972 v Praze. Pět měsíců čekal na státní souhlas, pak působil jako kaplan v Dambořicích, v Břeclavi
a v Jihlavě u sv. Jakuba. V letech 1976 – 1990 byl administrátorem v Rožné nad Pernštejnem, potom byl
krátce farářem v Brně - Židenicích a od roku 1991 se na deset let ujal správy jihlavské farnosti u sv.
Jakuba. V letech 2001 – 2009 stál v čele farnosti a poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce,
dalších šest let spravoval farnost Lhenice v jižních Čechách. Vážně nemocen strávil poslední roky života
v kněžských domovech v Českých Budějovicích - Suchém Vrbném a ve Veselí nad Lužnicí. Zemřel
23. 1. 2019 ve Veselí nad Lužnicí při převozu do nemocnice, pohřben byl 31. 1. 2019 na hřbitově
v Chyškách nedaleko svého rodiště. Je autorem řady brožovaných mozaik moudrosti a zkušenosti.
R. I. P.

