Z diecézního oběžníku…
(leden 2020)

1. Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
na začátku ledna proběhl v celé republice již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům,
dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste
se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu
pomáhat potřebným svým úsilím a svými dary, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy
nevlídným přijetím a počasím.
Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i sčítání
výsledků. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském
ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 28 milionů korun a podpořili tak služby a projekty
Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 119 milionů korun.
Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na nových internetových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
 Vojtěch

2. Teologické večery – přednášky a diskuse
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí Teologické večery. V první
polovině večera přednášky R. D. Mgr. Stanislava Drobného, Th.D., představí prameny křesťanské víry, vztah
katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také vztah k některým světovým náboženstvím. V druhé části
večera se budeme zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby. Uvědomíme si základní charakteristiky
křesťanské liturgie i její význam a místo v duchovním životě (R. D. doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.).
Kurz bude probíhat v sále Biskupství brněnského v Brně, Petrov 2, vždy ve čtvrtek od 17 do 20:15 hodin v
termínech 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3. a 16. 4. 2020. Na večery se nepřihlašuje. Na náklady můžete přispět
dobrovolným příspěvkem (příspěvek není podmínkou účasti). Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. Plakát i
podrobná témata jednotlivých setkání jsou na webu <https://pastorace.biskupstvi.cz> .
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci

3. Postní pátky v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
Diecézní katechetické centrum nabízí v brněnské katedrále duchovní program na postní pátky, který bude letos
spojen s biblickými postavami. Duchovní obnova začíná vždy mší svatou v 17:30, po ní následuje v 18:15
tematická promluva a adorace.
Program:
28. 2. 2020 Mons. Vojtěch Cikrle
téma: Josef Egyptský
6. 3. 2020 R. D. Jan Pacner
David
13. 3. 2020 Mons. Václav Slouk
královna Ester
20. 3. 2020 R. D. Josef Novotný
Daniel
R. D. ThLic. Tomáš Koumal
27. 3. 2020 jáhen Vojtěch Libra
Mojžíš
vedoucí Diecézního katechetického centra

4. Studentský Velehrad 2020
Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující na akci Studentský
Velehrad, která se uskuteční od 7. do 10. 5. 2020 na Velehradě.
Ročník s motivem Něco navíc v sobě ukrývá dvě základní roviny – dávat a dostávat. Cílem Studentského
Velehradu 2020 bude povzbudit k hledání možností, jak obdarovat sebe i okolní svět. Pro účastníky bude
připraveno široké spektrum přednášek a workshopů z různých okruhů, jako je ochrana životního prostředí, větší
občanská angažovanost nebo diskuse o vztazích – to své si vybere opravdu každý. Návštěvníci se budou moci
setkat s řadou významných osobností a strávit dohromady příjemné chvíle během koncertů, společného slavení
bohoslužeb a odpočinku.
Přihlašování je možné od 14. února prostřednictvím internetových stránek <http://www.studentskyvelehrad.cz> .

5. Malý průvodce postní dobou
Diecézní katechetické centrum připravilo i pro letošní postní dobu sešitek Malý průvodce postní dobou.
Pomůcka nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže
Františka. K jednotlivým nedělím pak připravilo rozjímání několik děkanů brněnské diecéze. Brožurky bude
možno objednat na konci ledna přes formulář na stránkách Diecézního katechetického centra
<https://kc.biskupstvi.cz> . Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

6. Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů školských
právnických osob:
• Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
• Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
• Církevní domov mládeže Petrinum (Brno)
• Katolické gymnázium Třebíč
• Křesťanská základní škola Jihlava
• Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
Termín uzávěrky přihlášek je 28. 2. 2020. Nástup k 1. 7. 2020.
 Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic:
• vrátný s pracovištěm v Brně
• pracovník údržby s pracovištěm v Brně


7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
P. PhDr. Tomáš Jiří Bahounek, OP, kooperátor v kostele sv. Michala v Brně, s platností od 1. 1. 2020
ustanoven výpomocným duchovním tamtéž.
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 od 1. 1. 2020 ustanovení
kancléřem diecézní kurie prodlouženo na další tři roky.
R. D. Mgr. Robert Prodělal, farář ve farnosti Tvrdonice a pověřený pastorací v Nemocnici Břeclav, p. o.,
s platností od 1. 1. 2020 ustanoven navíc administrátorem in spiritualibus ve farnosti Lanžhot.
R. D. Mgr. Pavel Römer, farář ve farnosti Lanžhot, s platností od 1. 1. 2020 ustanoven administrátorem
ve farnosti Velké Bílovice, excurrendo administrátorem ve farnosti Zaječí a excurrendo administrátorem
in materialibus ve farnosti Lanžhot.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

8. Získání titulu
R. D. Mgr. Jiří Brtník, farář ve farnosti Letovice a excurrendo administrátor ve farnosti Rozhraní, získal dne
18. 6. 2019 v oboru praktická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
titul licenciát teologie (ve zkratce „ThLic.“).
K získání akademického titulu blahopřejeme!

9. Úmrtí
Dne 19. 12. 2019 zemřel R. D. Mgr. Libor Salčák, farář ve Velkých Bílovicích.
Narodil se 16. 1. 1950 ve Skalici na Slovensku. Po kněžském svěcení, které přijal 30. 6. 1990 v Brně,
působil rok jako kooperátor v Tišnově, pak v rámci pohořelického týmu jako administrátor v Loděnicích
u Moravského Krumlova, v Olbramovicích u Moravského Krumlova a ve Vedrovicích. V roce 1992 byl
ustanoven administrátorem v Čejkovicích. Od srpna 1998 až do své smrti byl farářem ve Velkých
Bílovicích, od roku 2008 spravoval i farnost Zaječí. Zemřel náhle 19. 12. 2019 ve Velkých Bílovicích,
pohřben byl 23. 12. 2019 do kněžského hrobu ve Velkých Bílovicích. Byl v SMC.
Dne 7. 1. 2020 zemřel D. Mgr. Bernard Petr Slaboch, OPraem., farář na Svatém Kopečku u Olomouce.
Narodil se 20. 3. 1971 v Praze, dětství prožil v Úhonicích u Kladna. V září 1994 vstoupil do noviciátu
k premonstrátům v Praze na Strahově, 1. 5. 1999 složil slavné sliby a 29. 6. 2000 byl v Praze na Strahově
vysvěcen na kněze. Dva roky pak působil v brněnské diecézi jako farní vikář u sv. Jakuba v Jihlavě
s excurrendem Dlouhá Brtnice, po dvou letech se přesunul do diecéze litoměřické a spravoval farnost
Doksany a excurrenda Brozany a Dolánky. Od roku 2005 působil na Svatém Kopečku u Olomouce,
posledních 10 let jako farář. V květnu 2019 byl hospitalizován a 7. 1. 2020 zemřel ve Fakultní nemocnici
v Olomouci. Pohřben byl 14. 1. 2020 na hřbitově v Úhonicích u Kladna.
R. I. P.

