
Z diecézního oběžníku… 
(listopad 2020) 

 
 

1. Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie 
 

Milé sestry, milí bratři, 

už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané 

každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před 

tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát 

požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům 

píše, že nezklame. 

Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše modlitby a za 

všechno, co děláte pro potřebné. Děkuji za vaši víru, naději i lásku, které se v posledních měsících mohly tříbit a 

možná i upevňovat. Bůh nás provází časem zkoušky, ve které zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i 

křehkost nebo pevnost vztahů nejen mezi nejbližšími, ale i ve vztahu s Bohem. V již zmíněném dopise sv. Pavla 

je o tři kapitoly dále věta: „pro ty, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“. Možná prožíváme tuto 

zvláštní dobu, abychom si hlouběji uvědomili nejen úžasný dar života a křtu, ale abychom s vděčností také 

děkovali za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prožití i této doby může přinést požehnání. 

Přesto chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc a prosit také o ukončení pandemie koronaviru 

COVID-19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než 

je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba 

přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe. 

Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a 

citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve 

spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí. 

S modlitbou za vás všechny ze srdce žehná Váš biskup  Vojtěch 

 

 

2. Výzva Stálé rady ČBK k modlitbě růžence 
 

Pozdravujeme vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie Růžencové. Prosíme vás o modlitbu 

posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným a přitom 

snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností 

účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať sami, či 

společně v rodinách. 

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských 

konferencí evropských zemí. 

Olomouc 7. 10. 2020 Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David 

 

 

3. Červená středa v době koronaviru 
 

Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, 25. listopadu 2020 se blíží. Kvůli 

koronaviru budou omezené možnosti setkání a společných modliteb, ale přesto se lze zapojit nasvícením (části) 

kostela červeným světlem, zapálením svíček, vytištěním informačních textů, možností adorace apod. 

Zapojit se však může každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa 

pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení svíčky, přečtení 

tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení – to všechno jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a 

sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná. 

V rámci Červené středy se bude od 13 hodin konat on-line konference s českými i zahraničními hosty a 

konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana nuncia 

Charlese D. Balva. Tlumočení do češtiny je zajištěno. Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na 

<https://www.facebook.com/IKDPcz>. 

Aktuální informace k akci na <https://www.cervenastreda.cz> a <https://www.facebook.com/cervenastreda> . 

 

 

 



4. Celostátní setkání mládeže – přesun 
 

Z důvodu nepříznivé situace ohledně COVID-19 a rozhodnutí biskupů se Celostátní fórum mládeže přesouvá na 

jaro 2022 a Celostátní setkání mládeže na srpen 2022. Nebojte se zaslat nápady, jakými cestami kráčet k mladým 

a s mladými. 

Díky za vaši blízkost a zájem o mladé. R. D. Mgr. Kamil Strak, vedoucí Sekce pro mládež ČBK 

 

 

5. Výběrové řízení – pracovní místa 
 

Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic 

– technik stavebních investic pro Moravskokrumlovsko 

– technik stavebních investic pro Znojemsko 

 

 

6. Sbírky – odklad termínů 
 

Sbírka na misie (původní termín 18. 10. 2020) a sbírka na charitativní účely (původní termín 31. 5. 2020, první 

náhradní 22. 11. 2020) se přesouvají, náhradní termíny budou sděleny později. 

 

 

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 

 
P. ThLic. Zbigniew Adam Byczkowski, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě, s 

platností od 1. 11. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

P. Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv., farář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, s platností od 1. 11. 2020 

vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

P. ThLic. Stanisław Gryń, OFMConv., dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 11. 2020 

ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě.  

P. Mgr. František Vladimír Hubálovský, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě, 

s platností od 1. 11. 2020 ustanoven administrátorem ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně.  

P. Mgr. Karel Koblížek, OFMConv., dosud působící v diecézi ostravsko-opavské, s platností od 1. 11. 2020 

ustanoven farářem ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě.  

P. ThDr. Piotr Ryszard Pawlik, OFMConv., provinciál Řádu minoritů, farní vikář ve farnosti u kostela sv. 

Janů v Brně, s platností od 1. 11. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi 

   . . . a s platností od 1. 11. 2020 po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k 

udílení svátosti smíření na území brněnské diecéze.  

P. Mgr. Bonaventura Josef Rosa, OFMConv., dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 11. 2020 

ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě.  

P. Mgr. Bc. Patrik Maria Bogdan Rygiel, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, 

s platností od 1. 11. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

P. Mgr. Krzysztof Skibiński, OFMConv., farář ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě, s platností od 

1. 11. 2020 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

8. Úmrtí 

 
Dne 16. 10. 2020 zemřel R. D. Antonín Vokáč, kněz - důchodce žijící na Moravci.  

Narodil se 30. 6. 1924 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950 v Brně. V září 1950 byl povolán do 

PTP do Mimoně, po propuštění 31. 12. 1953 pracoval v civilních zaměstnáních – pět let jako topič, potom 

v Jihlavě v zahradnictví. Teprve v roce 1991 mohl nastoupit do veřejné duchovní služby a 15 let působil 

jako farní vikář ve farnosti u Matky Boží v Jihlavě. Od roku 2006 žil v Jihlavě, poslední rok svého života 

strávil v Charitním domově důchodců pro kněze na Moravci. Zemřel 16.  10. 2020 v nemocnici v Novém 

Městě na Moravě, pohřben byl 23. 10. 2020 do rodinného hrobu na hřbitově v Jihlavě. Byl v SMC. 



Dne 18. 10. 2020 zemřel P. František Pospíšil, SDB, kněz - důchodce žijící v Moravských Budějovicích.  

Narodil se 18. 7. 1930 v Paloníně (farnost Loštice, arcidiecéze olomoucká). Vstoupil k salesiánům a v 

letech 1946 – 1947 absolvoval noviciát v Hodoňovicích u Místku, kde složil 16.  8. 1947 první sliby. Tři 

roky pak strávil v komunitě v Přestavlkách u Přerova. V dubnu 1950 byl internován, pracoval v 

Roztokách u Prahy a v letech 1951 – 1953 absolvoval základní vojenskou službu. V květnu 1958 složil v 

Praze slavné sliby a 4. 11. 1962 ho litoměřický biskup Štěpán Trochta tajně v Praze vysvětil na kněze. 

Protože nezískal státní souhlas, pracoval v civilních zaměstnáních. Teprve v roce 1991 mohl nastoupit do 

veřejné pastorace jako výpomocný duchovní do Prahy  - Dolních Počernic. V roce 1993 byl poslán jako 

výpomocný duchovní do Teplic v Čechách, v letech 2003  – 2015 zastával navíc funkci okrskového vikáře 

teplického vikariátu a od října 2010 do srpna 2011 spravoval excurrendo farnosti Bílina, Želenice, 

Mrzlice a Jenišův Újezd. Od listopadu 2015 vypomáhal jako důchodce u sester boromejek v Domově sv. 

Antonína v Moravských Budějovicích, kde 18. 10. 2020 zemřel. Pohřben byl 26. 10. 2020 ve Fryštáku 

(arcidiecéze olomoucká). 

Dne 25. 10. 2020 zemřel Mons. Vnislav Fruvirt, výpomocný duchovní na Moravci.  

Narodil se 11. 7. 1923 v Příbrami na Moravě (farnost Vysoké Popovice), na kněze byl vysvěcen 5.  7. 1947 

v Brně. Jeho prvním působištěm se stala Tvarožná, nejprve zde byl kooperátorem, pak dva roky 

zástupcem faráře. V roce 1952 nastoupil jako administrátor do Mašovic. V listopadu 1952 byl povolán na 

základní vojenskou službu, ale již v lednu 1953 byl zatčen a odsouzen na 10 let za protistátní činnost; 

vystřídal věznice v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Mladé Boleslavi a ve Valdicích. V květnu 1960 byl 

propuštěn na amnestii, nedostal však státní souhlas, a proto pracoval v civilních zaměstnáních v Brně: dva 

roky jako čistič výhybek, potom jako řidič tramvaje. Plně rehabilitován byl až v roce 1991. Na podzim 

1966 se mohl vrátit do duchovní správy, rok působil jako kooperátor v Brně na Starém Brně, v listopadu 

1967 se stal účetním kapitulní konzistoře a krátce na to dómským vikářem v Brně na Petrově. Dne 

1. 5. 1973 byl poslán do Brna - Bystrce, kde pak působil jako administrátor a později farář 47 let. Od roku 

1986 až do konce života vykonával navíc funkci soudce Diecézního církevního soudu  

v Brně, v letech 2005 – 2007 byl navíc jeho viceoficiálem. Poslední půlrok života vypomáhal v Charitním 

domově důchodců pro kněze na Moravci. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle mu udělil v prosinci 2007 za 

obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla a v červnu 2013 medaili sv. Cyrila a Metoděje, papež 

Benedikt XVI. ho v září 2010 jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Zemřel 25. 10. 2020 v nemocnici v 

Novém Městě na Moravě, pohřben byl 30. 10. 2019 do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. 

Byl v SMC. R. I. P. 

 


