
Z diecézního oběžníku… 
(červenec 2019) 

 

 

1. Kurz duchovního doprovázení  

 
Kurz Celoživotního vzdělávání při CMTF UP v Olomouci se uskuteční v akademickém roce 2019/20. Sestává                  

ze dvou částí – teoretické a praktické, kterou budou absolvovat vybraní účastníci. Je určen pro kněze, řeholníky, 

řeholnice a laiky. Přihlásit se mohou ti, kteří naslouchají lidem ohledně vztahu s Bohem a chtějí i obohacení pro 
svůj duchovní život. Více informací naleznete na webových stránkách <http://doprovazeni.cz>. 

Mgr. Bc. Veronika Řeháková jménem vedení kurzu 
 

 

2. Výběrové řízení – pracovní místo 

 
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník úklidu oddělení správy budov                                     
s pracovištěm v Brně.  

 

 

3.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

P. ThLic. Ladislav Banďouch, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, s platností                                   

od 1. 9. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

D. ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem., farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě, 

s platností od 1. 8. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Jiří Brtník, dosud studující v zahraničí, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farářem ve farnosti 

Letovice a excurrendo administrátorem ve farnosti Rozhraní.  

R. D. Ing. Ladislav Bublán, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a ve farnosti u kostela sv. 

Kříže ve Znojmě, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven administrátorem ve farnosti Znojmo - Louka 

a excurrendo administrátorem ve farnostech Havraníky, Hnanice, Konice u Znojma a Šatov.  

R. D. Mgr. Michal Cvingráf, administrátor ve farnosti Lysice a excurrendo administrátor ve farnosti Bedřichov 

u Lysic, s platností od 1. 8. 2019 ve farnosti Lysice ustanoven farářem.  

P. Mgr. Jan David, SAC, farář ve farnosti Jámy a spirituál Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, 

s platností od 1. 7. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

D. ThLic. ICLic. Maximilián Vladimír Filo, OPraem., farář ve farnosti Archlebov, s platností od 1. 8. 2019 

ustanoven farářem ve farnosti Šardice.  

R. D. Mgr. Jiří Grmolec, farář ve farnosti Šakvice a excurrendo administrátor ve farnostech Popice u Hustopečí 

a Strachotín, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven administrátorem in spiritualibus ve farnosti Šakvice.  

P. Mgr. Dominik Savio Pavel Hertl, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně -

 Žabovřeskách, s platností od 1. 9. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Jakub Holík, farář ve farnosti Třebíč - zámek, excurrendo administrátor ve farnosti Třebíč - Jejkov, 

člen Kněžské rady a místoděkan děkanství třebíčského pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu 

Žďár nad Sázavou, s platností od 1. 9. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi a na dobu 5 let 

propuštěn ke službě v diecézi plzeňské.  

D. ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem., farář ve farnosti Znojmo – Louka a excurrendo administrátor                    

ve farnostech Havraníky, Hnanice, Konice u Znojma a Šatov, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farářem 

ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě.  

R. D. Mgr. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář ve farnosti u kostela sv. Jana v Mikulově na Moravě, 

excurrendo administrátor ve farnostech Bavory, Dobré Pole, Horní Věstonice a Pavlov u Mikulova,  

soudce Diecézního církevního soudu, pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav 
a kaplan Českého olympijského výboru, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farářem ve farnosti Telnice 

a excurrendo administrátorem ve farnosti Prace.  

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 do 30. 9. 2022 prodlouženo jmenování členem Diecézní komise pro 

formaci kněží, pověření moderováním přednáškového cyklu formačních setkání kněží a pověření 

přípravou farářských zkoušek.  



R. D. Mgr. Marcel Javora, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně – Komíně a člen Diecézní komise pro 

formaci kněží, s platností do 30. 9. 2022 prodlouženo jmenování členem Diecézní komise pro formaci 

kněží.  

R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko, místoděkan děkanství blanenského, člen Kněžské rady 

a člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží, 

s platností do 30. 9. 2022 prodlouženo jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží a pověření 

moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží.  

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský a titulární biskup litomyšlský, generální vikář 

brněnské diecéze, II. 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 do 30. 9. 2022 prodlouženo 

jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží.  

R. D. doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně 

a člen Komise pro liturgický prostor, s platností od 1. 6. 2019 jmenován navíc vedoucím Sekce pro liturgii 

a Sekce pro liturgický prostor Diecézní liturgické komise (jmenování členem Komise pro liturgický 

prostor ukončeno).  

P. Mgr. Petr Kopřiva, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, s platností od 1. 9. 2019 

vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat Kanonie premonstrátů v Nové Říši, farář ve farnosti Nová 

Říše a excurrendo administrátor ve farnosti Krasonice, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven navíc 

excurrendo administrátorem ve farnosti Stará Říše.  

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání, rektor kostela sv. Michala v Brně, 

člen Kněžské rady a Sboru poradců, III. 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                

do 30. 9. 2022 prodlouženo jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží.  

R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa, administrátor ve farnosti Lipovec u Blanska a excurrendo administrátor                       

ve farnosti Ostrov u Macochy, s platností od 1. 8. 2019 ve farnosti Lipovec u Blanska ustanoven farářem.  

R. D. Mgr. Miroslav Kulifaj, 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 23. 6. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.  

R. D. Mgr. Vladimír Langer, farář ve farnosti Telnice a excurrendo administrátor ve farnosti Prace, 

s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farářem ve farnosti Horní Slatina a excurrendo administrátorem                     

ve farnostech Budeč a Domamil.  

R. D. Mgr. Jaroslav Laštovička, farní vikář ve farnostech Žarošice, Archlebov a Želetice u Kyjova, 

s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín.  

Vojtěch Libra, jáhen brněnské diecéze, s platností od 23. 6. 2019 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.  

R. D. Vojtěch Loub, farní vikář ve farnostech Třebíč - zámek a Třebíč – Jejkov a spirituál Katolického gymnázia 

Třebíč pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství třebíčském, s platností od 1. 9. 2019 ve farnosti 

Třebíč - Jejkov ustanoven farářem a ve farnosti Třebíč - zámek pověřen výpomocí.  

P. Mgr. Petr Macháček, OFMConv., novokněz Řádu minoritů, s platností od 23. 6. 2019 ustanoven farním 

vikářem ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně.  

P. Mgr. Petr Matula, SDB, dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 9. 2019 ustanoven farním 

vikářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni.  

R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář ve farnosti Letovice, excurrendo administrátor ve farnosti Rozhraní 

a místoděkan děkanství boskovického, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farářem ve farnosti Želetava 

a excurrendo administrátorem ve farnostech Martinkov a Předín.  

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, děkan a I. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, moderátor 
pro sdružení křesťanů, člen Kněžské rady a Sboru poradců, člen Diecézní komise pro formaci kněží                        

a spirituál zasvěcených panen brněnské diecéze, s platností do 30. 9. 2022 prodlouženo jmenování členem 

Diecézní komise pro formaci kněží.  

Martin Mokrý, jáhen brněnské diecéze,s platností od 23. 6. 2019 ustanoven k jáhenské službě ve farnostech 

u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a u kostela sv. Kříže ve Znojmě.  

Mons. Dr. Jan Mráz, moderátor pro liturgii a kulturu, 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, s platností do 30. 9. 2022 prodlouženo 

jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží a pověření moderováním první skupiny 

(novokněží) formačních setkání kněží.  



R. D. Mgr. Jan Nekuda, farář ve farnosti Hustopeče u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Starovice             

a Starovičky a děkan děkanství hustopečského, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven navíc excurrendo 

administrátorem ve farnostech Popice u Hustopečí a Strachotín a excurrendo administrátorem in 

materialibus ve farnosti Šakvice.  

D. Mgr. Siard Kamil Novotný, OPraem., farní vikář ve farnosti Nová Říše a excurrendo administrátor                         

ve farnosti Stará Říše, s platností od 1. 8. 2019 ve Staré Říši ustanoven farním vikářem.  

D. Pavel Rostislav Novotný, OPraem., farář ve farnosti Želetava a excurrendo administrátor ve farnostech 

Martínkov a Předín pověřený duchovní službou mezi uniformovanými složkami v rámci Moravské 

hasičské jednoty, o. s., s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnostech Nová Říše                      

a Krasonice (pověření duchovní službou v rámci hasičské jednoty zůstává v platnosti).  

R. D. Mgr. Pavel Opatřil, farář ve farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně - Lískovci, místoděkan 

děkanství brněnského a diecézní duchovní rádce skautů, s platností od 1. 9. 2019 ustanoven farářem                    

ve farnosti Třebíč – zámek a pověřen výpomocí ve farnosti Třebíč – Jejkov (jmenování diecézním 

duchovním rádcem skautů zůstává v platnosti)  

   . . . a s platností od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020 jmenován navíc místoděkanem děkanství třebíčského. 

R. D. Mgr. Jan Pacner, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně – Lískovci pověřený 

spoluprací v oblasti pastorace vysokoškolských studentů v Brně, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven 

farářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně (pastorace vysokoškolských studentů v Brně zůstává                      

v platnosti).  

R. D. Mgr. Pavel Pacner, farář ve farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě, excurrendo 

administrátor ve farnostech Březí u Mikulova, Dolní Věstonice, Klentnice, Perná a Sedlec u Mikulova, 

probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, moderátor týmu v Mikulově na Moravě 

a místoděkan děkanství mikulovského pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav, 

s platností od 1. 8. 2019 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti u kostela sv. 

Jana v Mikulově na Moravě a ve farnostech Bavory, Dobré Pole, Horní Věstonice a Pavlov u Mikulova.  

P. Mgr. Slavomír Peklanský, SAC, dosud působící v diecézi ostravsko-opavské, s platností od 1. 7. 2019 

ustanoven farním vikářem ve farnosti Jámy.  

R. D. Mgr. Jaroslav Pezlar, farář ve farnosti Dačice, excurrendo administrátor ve farnosti Třebětice u Dačic, 

excurrendo administrátor ad interim ve farnostech Horní Slatina, Budeč a Domamil a místoděkan 

děkanství telčského, s platností od 1. 8. 2019 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátora ad interim 

ve farnostech Horní Slatina, Budeč a Domamil.  

R. D. Mgr. Josef Pohanka, farář ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátor ve farnosti Želetice u Kyjova, 

s platností od 1. 8. 2019 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Archlebov.  

R. D. Mgr. Jiří Polach, administrátor ve farnosti Budišov u Třebíče a excurrendo administrátor ve farnosti 

Pyšel, s platností od 1. 8. 2019 ve farnosti Budišov u Třebíče ustanoven farářem.  

R. D. Mgr. Jaroslav Rašovský, farní vikář ve farnosti Hodonín, s platností od 1. 9. 2019 ustanoven 

administrátorem ve farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně - Lískovci.  

R. D. Mgr. Miroslav Sedlák, farář ve farnosti Šardice, s platností od 1. 8. 2019 ve farnosti Šardice ustanoven 

výpomocným duchovním.  

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, moderátor pro ekumenismus a člen Kněžské rady             

a Sboru poradců pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa 

DCHB a Služby Brno, s platností od 1. 8. 2019 vyvázán z ustanovení farářem ve farnosti u kostela sv. 

Jakuba v Brně.  

R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti Klobouky u Brna, excurrendo administrátor ve farnosti Krumvíř 
a nesídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností od 1. 8. 2019 

ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Brumovice na Moravě.  

D. RNDr. Štěpán Jakub Tichý, OPraem., Ph.D., novokněz Řádu premonstrátů Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově, s platností od 29. 6. 2019 do 31. 7. 2019 uděleno pověření k udílení svátosti 

smíření a s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě  

P. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, SDB, spirituál Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ pedagogické Brno,                       

s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnosti Žďár nad Sázavou  – II a současně 

jmenován spirituálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáru 

nad Sázavou.  

R. D. Mgr. Štěpán Trčka, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti Žďár nad 

Sázavou - II, s platností od 23. 6. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnostech Žarošice, Archlebov                      

a Želetice u Kyjova.  

R. D. Mgr. Petr Václavek, administrátor ve farnosti Rouchovany a excurrendo administrátor ve farnostech 

Dukovany a Mohelno, s platností od 1. 8. 2019 ve farnosti Rouchovany ustanoven farářem.  



R. D. Josef Večeřa, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a excurrendo 

administrátor in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brně  - Obřanech, s platností                                   

od 15. 6. 2019 pověřen navíc duchovní službou pro sekulární institut Servitium Christi v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Vojtěch Zahrádka, farní vikář ve farnosti Hodonín, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven farním 

vikářem ve farnostech Hustopeče u Brna, Popice u Hustopečí, Starovice, Starovičky a Strachotín.  

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 do 30. 9. 2022 prodlouženo 

jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží a pověření moderováním druhé skupiny 

formačních setkání kněží.  

P. Mgr. Augustin Jiří Zatloukal, OFM, dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 7. 2019                     

po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti smíření na 

území brněnské diecéze.  

R. D. Rudolf Zbožínek, farář ve farnosti Boleradice, excurrendo administrátor ve farnostech Brumovice                            
na Moravě a Diváky a zástupce ČR v nevládním sdružení Kolokvium evropských farností (CEP),                          

s platností od 1. 8. 2019 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Brumovice na 

Moravě.  

P. Mgr. Wojciech Zubkowicz, SAC, farní vikář ve farnosti Jámy, s platností od 1. 7. 2019 ustanoven farářem               

ve farnosti Jámy.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

4. Úmrtí 

 
Dne 19. 6. 2019 zemřel P. Augustin Ladislav Gazda, OSB, převor - administrátor opatství v Rajhradě                               

a v Emauzích. Narodil se 22. 2. 1960 v Kojetíně. V roce 1985 vstoupil do benediktinského řádu v italské 

Norcii, kde v té době žila v emigraci část emauzské benediktinské komunity. Zde 6.  8. 1990 také složil 

slavné sliby, 17. 5. 1991 přijal v opatství Praglia (Itálie) jáhenské a 29. 6. 1991 v Praze kněžské svěcení                    

a v červenci 1992 se stal rektorem kostela Panny Marie Vítězné v Praze. V červenci 1997 byl povolán do 

Rajhradu jako převor  - administrátor Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla, současně se stal 

administrátorem farnosti. V roce 2016 byl navíc jmenován převorem  - administrátorem Benediktinského 

opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze. Zemřel 19.  6. 2019 na dovolené na Šumavě, 

pohřben byl 27. 6. 2019 do řádové hrobky v Rajhradě. 

Dne 25. 6. 2019 zemřel R. D. Mgr. Jan Kubát. Narodil se 5. 4. 1936 ve Vsetíně, dětství strávil v Kunštátě                     

na Moravě. Na kněze byl vysvěcen 27. 9. 1958 v Litoměřicích a po vykonání základní vojenské služby byl 

ustanoven jako kooperátor nejprve do Tišnova (1960), poté do Jihlavy ke sv. Jakubovi (1962)                                      

a do Jemnice (1964). V roce 1965 se stal administrátorem v Českém Rudolci, Matějovci a krátce i Lipolci 

a v roce 1967 administrátorem ve Žďáru nad Sázavou  -  II. Od roku 1974 působil jako administrátor                        

v Radostíně nad Oslavou a v Pavlově u Radostína nad Oslavou, v roce 1992 nastoupil jako farář                           

do Dambořic. Jeho posledním působištěm byla farnost Rožná nad Pernštejnem, do roku 1999 spravoval 

současně i sousední Rozsochy; od roku 2007 zde zůstal jako výpomocný duchovní. Zemřel 25.  6. 2019                      

v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, pohřben byl 28. 6. 2019  

v Radostíně nad Oslavou. 

Dne 29. 6. 2019 zemřel Mgr. Josef Havlát, stálý jáhen brněnské diecéze.  

Narodil se 27. 1. 1933 ve Vidoníně (farnost Heřmanov u Velké Bíteše), na jáhna byl vysvěcen 24. 6. 1995 
v Brně. Jáhenskou službu vykonával ve farnostech Velké Němčice, Křepice u Hustopečí a Uherčice                      

u Hustopečí. Zemřel 29. 6. 2019 ve Velkých Němčicích, pohřben byl 8. 7. 2019 do rodinného hrobu                      

v Brně - Soběšicích. V prosinci 2007 mu Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, udělil            

za obětavou jáhenskou službu medaili sv. Petra a Pavla.  R. I. P. 

 


