Zprávy z diecéze…
(září 2018)

1. Sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Při bohoslužbách v neděli 23. 9. 2018 se uskuteční sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Výnos
bude součástí druhé splátky příspěvku farností do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
Více informací na <https://fond.biskupstvi.cz>.

2. Informace Papežských misijních děl – Misijní neděle 21. 10. 2018
Misijní Most Modlitby
V předvečer Misijní neděle v sobotu 20. 10. 2018 ve 21 hodin vytvořme opět společný Misijní Most Modlitby.
Zájemci se sejdou doma či v kostele, zapálí svíčku a pomodlí se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie,
misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem
požehnány v kostele.
Oslavy Misijní neděle
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace a modlitba růžence.
Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD, což je Misijní štrůdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®,
Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod., zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými
převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka.
Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové e-mail <pmd@missio.cz> ,
mobil 604 838 882, číslo účtu 72540444/2700,, <http://www.missio.cz> .

3. Sbírka na misie
V neděli 21. 10. 2018 se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie.

4. Den církevních škol letos jinak
Brněnské církevní školy a domovy mládeže spolu s KPPP Brno pořádají 19. 9. 2018 již potřetí Den církevních
škol, letos s novou náplní. Akci zahájí v 8:15 hodin společná mše svatá v brněnské katedrále, poté žáci a studenti
s vyučujícími zamíří s připraveným programem do hospiců a zařízení pro seniory, do dětských domovů
a mateřských škol. Pomohou též s údržbou veřejných ploch, někteří darují krev nebo v centru Brna seznámí
zájemce s ukázkami první pomoci a resuscitace.
K „Brňákům“ se připojí též Katolické gymnázium v Třebíči a Křesťanská mateřská škola Karolínka
ve Slavkově. Více na stránce <https://www.biskupstvi.cz> .
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

5. Děti nebe
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí novou otevřenou podpůrnou skupinu pro rodiče prožívající
ztrátu dítěte během těhotenství a po porodu s názvem Děti nebe. Setkání budou probíhat pravidelně jednou
měsíčně, zahajujeme ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 18 do 20 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně.
Provázejí Mgr. Bc. Hana Sedláková, Bc. Vendula Chaloupková a P. Dipl. theol. Daniel Bořkovec, ISch.
Kromě sdílení se ve skupince nabízíme také bezplatné individuální psychologické poradenství, vždy před
otevřenou podpůrnou skupinou od 15:30 do 17:30 hodin.
Na jednotlivá setkání je nutno přihlásit se předem koordinátorce, podrobnosti jsou na plakátku.

6. Mezinárodní den míru
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru. V rámci Evropského roku kulturního dědictví
proběhne v tento den akce A zvony zvoní, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší
počet zvonů jako symbolů míru. ČBK na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k této
akci připojí.
V pátek 21. 9. 2018 v době od 18:00 do 18:15 hodin se rozezní kostelní zvony.

7. Tematická setkání Vitamíny pro dobré manželství
Sdružení Petrov, z. s., zve mladé lidi ve věku 18 – 35 let na tematická setkání v rámci projektu Vitamíny pro
dobré manželství, inspirované biblickým příběhem Tobiáše a Sáry, které se budou konat o sobotách v období
září – prosinec 2018. Jejich cílem je poukázat na potřebu osobního zrání pro manželství a uvědomění si
důležitosti dobré přípravy na ně.
Prosíme vás o spolupráci v oslovení mladých a o předání informací.
R. D. Mgr. Roman Kubín, předseda Sdružení Petrov

8. Kurzy Pastoračního střediska
V říjnu 2018 se uskuteční víkendový formačně-vzdělávací kurz s názvem Klíč k vydařenému manželství,
který je určen mladým lidem ve věku 18 až 35 let (zadaným i nezadaným). Jeho cílem je prohloubení povědomí
o významu období chození, partnerských vztahů a vnímání manželství jako celoživotního závazku.


Koncem září začne kurz v rámci projektu Tajemství partnerských vztahů, který je určen pro mladé lidi
(zadané i nezadané) ve věku od 18 do 35 let. Obsah přednášek s workshopy vede k uvědomění si důležitosti
sebepoznání a vzájemného poznávání se před chozením a v období chození, životních hodnot a cílů, rozdílnosti
mužské a ženské identity a vlivu původní rodiny na osobnost a na vztah. Kurz proběhne ve farním sále na
Petrově 9 v Brně ve dvou obsahově shodných cyklech v těchto termínech:
pondělní cyklus ............... 24. 9. • 8. 10. • 22. 10. • 5. 11. • 19. 11. • 3. 12. 2018
úterní cyklus ................... 25. 9. • 9. 10. • 23. 10. • 6. 11. • 20. 11. • 4. 12. 2018


Prosíme vás o spolupráci v oslovení mladých a o předání informací. Oba kurzy jsou zdarma.
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci

9. Konference 50 let Humanae vitae
V roce 2018 uplynulo 50 let od vydání encykliky Humanae vitae, o které papež František vícekrát prohlásil, že
je třeba ji znovu objevit jako odvážný hlas zanedlouho svatořečeného papeže Pavla VI. (např. Amoris laetitia 82,
222).
Zveme na konferenci, kterou při této příležitosti pořádají Liga pár páru ČR, Liga pár páru SR a Centrum pro
rodinný život Olomouc 20. 10. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na konferenci vystoupí
odborníci z České a Slovenské republiky. Podrobnosti na <http://www.lpp.cz/hv> .
R. D. ThDr. Jan Balík, PhD., biskupský vikář pražské arcidiecéze

10. Petice na podporu manželství jako svazku muže a ženy
Biskupové se na plenárním zasedání ČBK na Velehradě 7. 7. 2018 rozhodli podpořit petici na podporu
manželství jako svazku muže a ženy. Prosíme, pomozte ve farnostech nasbírat co nejvíce podpisů od svého
okolí. Text petice a petiční arch najdete v menu na úvodní stránce <http://podporamanzelstvi.cz> .
Petice musí proběhnout výhradně papírovou formou, je to požadavek zákona. Vyplněné archy z farností
zašlete na adresu: Aliance pro rodinu, Platnéřská 191/4, Staré Město, 110 00 Praha 1.

11. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. ThLic. David Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy, Barvičova 85, Brno,
a správce kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova tamtéž, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven farářem
ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátorem ve farnosti Blažovice.
P. ThLic. Ladislav Banďouch, SDB, dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven
farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni.
P. Dipl. theol. Daniel Bořkovec, ISch, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a spirituál Církevního
domova mládeže Petrinum, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích.
R. D. Mgr. Jiří Brtník, administrátor ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátor ve farnosti Blažovice,
s platností od 1. 9. 2018 ve farnostech Tvarožná a Blažovice ustanoven farním vikářem.
D. Vít Martin Červenka, OPraem., farář ve farnosti Šaratice a excurrendo administrátor ve farnostech
Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven administrátorem ve farnosti
Křtiny.
R. D. Mgr. Zdeněk Drštka, farní vikář ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov, s platností
od 1. 9. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni a excurrendo
administrátorem ve farnostech Babice nad Svitavou a Ochoz u Brna.
P. Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv., farář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně a excurrendo administrátor
ve farnosti Modřice, s platností od 1. 9. 2018 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem
ve farnosti Modřice.
R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík, farní vikář 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 1. 9. 2018 jmenován spirituálem
Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy, Barvičova 85, Brno, a správcem kaple Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova tamtéž.
R. D. Mgr. Jan Krbec, administrátor ve farnosti Křtiny pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství
blanenském a duchovního rádce občanského sdružení Orel, župy Sedlákovy, s platností od 1. 9. 2018
ustanoven farářem ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou a současně pověřen výpomocí ve farnosti Třebíč –
město (jmenování duchovním rádcem župy Sedlákovy zůstává v platnosti).
Mgr. Miroslav Kulifaj, jáhen brněnské diecéze působící v jáhenské službě ve farnosti u katedrály sv. Petra
a Pavla v Brně, s platností od 1. 9. 2018 jmenován navíc I. hebdomadářem Královské stoliční kapituly sv.
Petra a Pavla v Brně.
D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem., farní vikář ve farnostech Nová Říše a Krasonice, s platností
od 1. 9. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti Křtiny.
R. D. Mgr. Josef Maincl, farář ve farnosti Telč, excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov
u Telče, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov a děkan děkanství telčského,
s platností od 1. 9. 2018 po dobu nemoci R. D. Stanislava Forsta ustanoven navíc excurrendo adm.
in materialibus ve farnostech Studená, Olšany u Dačic, Palupín, Panské Dubénky a Popelín.
P. Mgr. Melichar Jozef Markusek, OCarm., farní vikář ve farnosti Kostelní Vydří a excurrendo administrátor
ve farnosti Lipolec, s platností od 1. 9. 2018 po dobu nemoci R. D. Stanislava Forsta ustanoven navíc
excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnostech Studená, Panské Dubenky a Popelín.
R.

D. Mgr. Miroslav Parajka, duchovní správce sester dominikánek ve Střelicích u Brna,
s platností od 15. 9. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti Boskovice.

R. D. Josef Pejř, administrátor ve farnosti Horní Štěpánov a excurrendo administrátor ve farnosti Knínice
u Boskovic, ustanovení prodlouženo na dobu neurčitou.
R. D. Mgr. Jiří Plhoň, farář ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven farářem
ve farnosti Modřice.
P. Mgr. Josef František Ptáček, SDB, dosud působící v ostravsko-opavské diecézi, s platností od 1. 9. 2018
ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni.
R. D. Mgr. Lubomír Řihák, farní vikář ve farnosti Křtiny a excurrendo administrátor ve farnosti Babice nad
Svitavou, s platností od 1. 9. 2018 ustanoven administrátorem ve farnosti Babice u Lesonic a excurrendo
administrátorem ve farnostech Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř.
D. Mgr. Bc. Petr Pavel Severin, OPraem., farní vikář ve farnostech Nová Říše a Stará Říše, s platností
od 1. 9. 2018 ustanoven administrátorem ve farnosti Šaratice a excurrendo administrátorem ve farnostech
Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou.
R. D. Mgr. Bc. Tomáš Žižkovský, DiS., farní vikář ve farnosti Hodonín pověřený péčí o pastoraci mládeže
v děkanství hodonínském, s platností od 1. 8. 2018 ustanoven farním vikářem ve farnosti Osová Bítýška
. . . a k témuž dni jmenován navíc spolupracovníkem Diecézního centra mládeže a členem týmu Diecézního
centra života mládeže.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

12. Noví řádoví představení
Královská kanonie premonstrátů na Strahově oznámila, že dne 26. 6. 2018 byl zvolen 71. strahovským opatem
D. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., OPraem. Opatská benedikce se konala 15. 8. 2018 v Praze
na Strahově.
S účinností od 1. 7. 2018 byl do funkce generálního delegáta Českomoravské generální delegatury Řádu
karmelitánů jmenován P. ThLic. Norbert Jaroslav Žuška, OCarm.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

13. Udělení služby lektora
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dne 5. 9. 2018 v kapli sv. Kříže a Panny Marie
v biskupské rezidenci v Brně udělil službu lektora těmto bohoslovcům brněnské diecéze:
Janu Pavlíčkovi
Martinu Peňázovi

14. Úmrtí
8. 8. 2018 zemřel R. D. Stanislav Kryštof, kněz - důchodce žijící v Korolupech.
23. 8. 2018 zemřel R. D. Mgr. Bohuslav Bláha, výpomocný duchovní v kostele sv. Maří Magdalény v Brně.
R. I. P.

