
Z diecézního oběžníku… 
(březen 2020) 

 

1. Připomínka výročí zvolení papeže Františka 
 

V úterý 24. 3. 2020 v 17 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá                          

u příležitosti sedmého výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup 

Charles D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí                     

o modlitbu za Petrova nástupce. 

Kněží jsou zváni ke koncelebraci. K přípravě na liturgii je určena nová sakristie katedrály. Je třeba mít                            

s sebou albu a bílou štólu. Vzhledem k bezpečnostní kontrole při vstupu do areálu Pražského hradu je dobré si 

nechat určitou časovou rezervu. 

 

2. Iniciativa 24 hodin pro Pána 
 

Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná každoročně                   

z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 20. a 21. 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. …
biskup Vojtěch Cikrle

 

 

3. Týden modliteb za mládež 
 

… v týdnu před Květnou nedělí (29. 3. – 5. 4. 2020) proběhne Týden modliteb za mládež, který  

je vyhlášen biskupy. 

 

 

4. Den modliteb za úctu k počatému životu 
 

Z rozhodnutí České biskupské konference se již od roku 1991 slaví den Zvěstování Páně 25. 3. také jako Den 

modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.  

 

 

5. Pozvání na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 
 

V sobotu před Květnou nedělí 4. 4. 2020 se mohou mladí setkat se svým biskupem. Setkání začne společně                                

v 8:30 hodin v katedrále v Brně, pokračuje dopoledními skupinami podle výběru. 

Odpoledne setkání vyvrcholí mší svatou v katedrále v 15 hodin. Liturgický průvod vychází z Petrova 8. … 

V pátek 3. 4. 2020 proběhne v Brně předprogram: v 17:30 hodin mše svatá v katedrále, od 19:00 hodin  

večer chval v kostele sv. Tomáše v Brně a akční večerní hra po Brně. 

… Podrobnosti k předprogramu, dopoledním skupinám a workshopům a také jízdní řády speciálně 

vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na novém webu <http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/>. 

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání  

 

6. Konference o manželství 
 

Akademie kanonického práva v Brně pořádá konferenci o manželství, která je součástí studijního programu                   

v rámci trvalé formace pracovníků v pastoraci. Přednášky proběhnou 20. – 22. 4. 2020 vždy od 9 hodin                             

v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna. Téma přednášek je Éros a agapé v manželském 

životě. 

Přednáší P. José Granados, DCJM, viceprezident Papežského institutu Jana Pavla II. Konference je určena 

kněžím, jejich spolupracovníkům a manželům. 

Přihlašujte se do 10. 4. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře na stránce <https://www.akademiekp.cz> 

pod odkazem [Přihlášky].  
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., prezident Akademie kanonického práva

 

 

7. Celostátní setkání mládeže 2021 
 

Na základě rozhodnutí ČBK při 120. plenárním zasedání pořádá Sekce pro mládež ČBK Celostátní setkání 

mládeže, které se bude konat ve dnech 10. – 15. 8. 2021 v Hradci Králové. Setkání je určeno pro mladé                             

od 14 do 24 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků. … 



Během setkání budou probíhat workshopy, semináře, poradny, duchovní rozhovory a další. Budeme vděčni          

za vaše zapojení do příprav setkání či postřehy k jeho obsahu a provedení. Pište na e-mail <mladez@cirkev.cz>. 

Celostátnímu setkání mládeže předchází Celostátní fórum mládeže (CFM) 19.  – 21. 2. 2021, které proběhne 

rovněž v Hradci Králové. CFM je diskuzní setkání mladých s biskupy. 

Prosíme o vaši modlitbu za dobrý výběr přednášejících, hostů, za organizátory setkání a za všechny mladé, 

které doprovázíme na cestě.   
R. D. Mgr. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

 

 

8. Mezinárodní eucharistický kongres 2020 v Budapešti 
 

Na základě rozhodnutí a pověření ČBK vám předáváme první informace o konání 52. mezinárodního 

eucharistického kongresu (MEK) v Budapešti ve dnech 13. – 20. 9. 2020, kterému bude ve dnech 10. – 12. 9. 2020 

předcházet Teologické sympozium v Ostřihomi. 

Na základě pověření ČBK a pod vedením delegáta pro eucharistické kongresy Mons. Jana Vokála 

projednáváme společně se sekcí mládeže ČBK nejvhodnější varianty účasti. Jednak mladých pod vedením                        

P. Kamila Straka a pak věřících z českých a moravských diecézí ve spolupráci se Slovenskem. 

Po zkušenostech z diecézních eucharistických kongresů a Národního eucharistického kongresu 2015 je MEK 

v Budapešti mimořádnou příležitostí vytvořit evropské společenství katolických křesťanů ve spojení s celou 

univerzální církví. 

V blízké době budou zveřejněny konkrétní nabídky s podmínkami účasti z ČR s tím, že naše národní centrum 

MEK v Budapešti bude usilovat, aby všechny programy měly zajištěno tlumočení do českého nebo slovenského 

jazyka a účast tak byla dostupná co nejširšímu spektru věřících z našich diecézí. 

Podobně, jak tomu bylo při národní pouti do Říma v listopadu 2019, budeme aktuálně zveřejňovat nové 

informace i nabídky v odkazu MEK Budapešť 2020 na internetových stránkách biskupství královéhradeckého 

<http://www.bihk.cz>. 

Mons. Mgr. Pavel Dokládal 

 

9. Výběrové řízení – pracovní místa 
 

Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic 

– finanční účetní s pracovištěm v Brně, 

– technik stavebních investic pro děkanství rosické, 

– technik stavebních investic pro děkanství moravskokrumlovské. 

 

10. Sbírka na pronásledované křesťany 
 

Podle usnesení plenárního zasedání ČBK se vyhlašuje na dobu příštích 5 let sbírka na pronásledované křesťany, 

a to během bohoslužeb 6. neděle velikonoční, která je modlitbám za pronásledované křesťany zasvěcená. 

 

11. Změny v ustanovení kněží 

 
Mgr. Bořivoj Sekanina, stálý jáhen brněnské diecéze působící v jáhenské službě ve farnosti Vysočany                           

u Blanska a v Diecézní charitě Brno, s platností od 1. 3. 2020 ustanovení k jáhenské službě v Diecézní 

charitě Brno ukončeno.  

P. ThLic. Pacifik Miroslav Matějka, Th.D., OFMCap., s platností od 1. 3. 2020 po dobu trvání kanonického 

bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílené svátosti smíření na území brněnské diecéze.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

12. Úmrtí 

 
Dne 11. 2. 2020 zemřel R. D. Mgr. Jiří Landa, výpomocný duchovní v Brně - Králově Poli.   

Narodil se 6. 7. 1947 v Brně, na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1974 v Brně. Krátce působil jako kooperátor                     

v Brně u sv. Jakuba. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby byl jmenován kooperátorem, 

měsíc působil v Jihlavě u sv. Jakuba, pak půl roku v Hodoníně a tři roky v Telči. V letech 1980  – 1990 

působil jako administrátor v Olbramovicích, Našiměřicích a Vedrovicích. V srpnu 1990 byl ustanoven 

farářem v Moutnicích, odkud postupně spravoval i farnosti Žatčany, Blučinu a Měnín. V roce 1997 

nastoupil jako farář do Vladislavi s excurrendem Střížov - Číměř, z důvodu nemoci byl však ze služby 

faráře uvolněn a v srpnu 1999 nastoupil jako výpomocný duchovní do Brna  - Králova Pole. Zemřel 

11. 2. 2020 v Brně, pohřben byl 22. 2. 2020 do rodinného hrobu v Deblíně. 
R. I. P. 

 


