
Z diecézního oběžníku… 
(říjen 2019) 

 

 

1. Aperuit illis – motu proprio papeže Františka 
 

V pondělí 30. 9. 2019 vydal papež František apoštolský list motu proprio nazvaný Aperuit illis, kterým ustanovil 
třetí neděli v mezidobí jako – Neděli Božího slova – čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova. Více                     

na webu ČBK <https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190930motu-proprio-papeze-frantiska-treti-nedele-v-mezidobi-bude-

zasvecena-bozimu-slovu>. 

 

 

2. Hold sv. Anežce České 
 

Oslavy 30. výročí svatořečení sv. Anežky České proběhnou v Brně na Petrově dne 19.11.2019 pod názvem Hold 

svaté Anežce České. Od 17.30 hodin v sále Petrov 2 zaznějí Střípky vzpomínek na Národní pouť do Říma v roce 

1989 od účastníků. Poté bude v 19 hodin celebrovat v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužbu otec 

biskup Mons. Vojtěch Cikrle. V listopadu bude v katedrále sv. Petra a Pavla instalována také doprovodná 

výstava Třicet let svobody v brněnských křesťanských dílech. 

 

 

3. Akce k významným podzimním výročím 
 

V rámci oslav nadcházejících výročí se v Brně uskuteční v listopadu 2019 tyto akce: 

pondělí 4. 11. 16:00 Biskupské gymnázium, aula – panelová diskuse Rok 1989 – významný mezník 
novodobých dějin a ohlédnutí za 30 roky svobody křesťanství v naší zemi 

pátek 8. 11. 17:30 katedrála – mše sv. k 35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně 

  • Petrov 2, sál – vzpomínkové setkání Historická návštěva očima pamětníků 

pátek 15. 11. 17:30 katedrála – mše sv., Večer díků za svobodu s hudebním doprovodem 

  20:00 Nikodémova noc 

neděle 17. 11. 10:30 katedrála – slavnostní bohoslužba, slouží diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, 
doprovází Brněnský katedrální sbor a Beseda brněnská 

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi 

 

 

4. Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři 
 

O víkendu 29. 11. – 1. 12. 2019 se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní 

duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede Mons. Josef Nuzík, pomocný 
biskup olomoucký. 

Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir -advent/>.  

Za organizátory Dominik Kovář, jáhen 

 

 

5. Podzimní TAMMÍM 2019 – duchovní víkend v Arcibiskupském 

semináři v Praze 
 

V pražském semináři proběhne již tradičně duchovní víkend pro mladé muže, tentokrát na téma Radost                           

z modlitby. Akce se bude konat v termínu od 29. 11. do 1. 12. 2019. Více informací na <http://www.seminar-

praha.cz>, e-mail <tammim@signaly.cz>. Předem děkuji, a modlete se za nás! 

Vojtěch Razima, bohoslovec 

 

 

 



6. Kurz Poznávaní díla sv. Cyrila a Metoděje 
 

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá jako završení akcí v rámci jubilea 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila 
vzdělávací kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje, který má přispět k poznání a rozvíjení jejich díla                           

v současné misijní a evangelizační činnosti. Vzdělávací Kurz na cyrilometodějské téma je organizován                                 

k hlubšímu poznání mimořádných osobností a misijního a apoštolského díla patronů Evropy a Moravy sv. Cyrila                     
a Metoděje.  

 

 

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. Mgr. Sylwester Jurczak, administrátor ve farnosti Fryšava pod Žákovou horou a excurrendo 

administrátor ve farnosti Sněžné na Moravě, s platností od 1. 10. 2019 pověřen navíc pastorací                                   

v Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o.  

P. Dipl.-Theol. Jiří Landa, ISch, dosud působící mimo brněnskou diecézi, s platností od 1. 10. 2019 ustanoven 

farním vikářem ve farnosti Tišnov.  

R. D. ICLic. Mgr. Jiří Ochman, farář ve farnosti Pavlice a excurrendo administrátor ve farnostech Hostim                      

a Jevišovice, s platností od 1. 10. 2019 ve farnosti Jevišovice ustanoven farářem a ve farnosti Pavlice 

excurr. Administrátorem (ve farnosti Hostim zůstává excurrendo administrátorem).  

 

 

8. Noví řádoví představení 
 

Generální kapitula Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně na 

Grohově ulici zvolila dne 17. 9. 2019 na další šestileté období novou generální představenou S. M. Bc. Mariettu 

Dobešovou, OF. 

 

 

9. Úmrtí 
 

Dne 10. 9. 2019 zemřel P. Josef Koláček, SI, nejdéle sloužící šéfredaktor českého vysílání Vatikánského 

rozhlasu. Narodil se 1. 9. 1929 v Bystrci u Brna, 14. 8. 1948 vstoupil na Velehradě do noviciátu 

Tovaryšstva Ježíšova. Po přepadení kláštera v noci z 13. na 14.  4. 1950 byl zatčen a internován v 

Bohosudově a Oseku a poté poslán do PTP. V letech 1954 – 1968 pracoval jako pomocný dělník v 

brněnské Zbrojovce, tajně studoval teologii a 23. 1. 1968 byl tajně vysvěcen na kněze. V roce 1968 odešel 

do rakouského Innsbrucku a dokončil teologická studia. V roce 1970 byl povolán do Říma do české sekce 

Vatikánského rozhlasu, kde pak celý život pracoval jako redaktor, v letech 1971 – 2001 jako vedoucí. V 

Římě složil 2. 2. 1972 slavné sliby. Zemřel 10. 9. 2019 v nemocnici Santo Spirito v Římě, pohřben byl 

12. 9. 2019 na římském hřbitově Campo Verano. Josef Koláček se věnoval také překladatelské činnosti a 

dějinám jezuitského řádu, tiskem mu vyšlo několik desítek knih. V roce 2010 ho ocenili čeští a moravští 

biskupové za dlouholeté působení ve Vatikánském rozhlasu a za literární a publicistickou činnost 
Pamětní medailí České biskupské konference, v roce 2012 se stal laureátem Ceny města Brna v oblasti 

„žurnalistika a publicistika“ a v roce 2016 mu Ústav pro studium totalitních režimů udělil Cenu Václava 
Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické diktatury. R. I. P. 

 


