
Z diecézního oběžníku… 
(říjen 2020) 

 

 

1. Prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro duše v očistci 

už před 1. listopadem 
 

Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8.  8. 2012 

(Prot. N. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše                        
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. 

Pokud tedy věřící  z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou 

odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, 
tedy do roku 2026. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout 

eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4)                 
v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.    + Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference 

 

 

2. Iniciativa Červená středa – 3. ročník 
 

Všechny farnosti a společenství jsou opět zvány se zapojit k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných pro 

svou víru dne 25. 11. 2020 prostřednictvím iniciativy „Červená středa“. Symbolem akce je červené světlo 

připomínající krev trpících. Je možné např. uspořádat společnou modlitbu či průvod s červenými svíčkami nebo 
nasvítit kostel nebo jinou budovu či sochu červeným světlem – dle vašich možností a kapacit. 

Podněty pro akci (informační brožura, náměty k modlitbě, grafické podklady) budou postupně dostupné na 

webu <https://www.cervenastreda.cz>. Budeme rádi, když s námi přes tento web budete sdílet informace, jaké 
aktivity chystáte, a poté i fotografie a postřehy z vašeho setkání. 

Akci pořádá Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí 
v ČR a v tentýž den se koná v několika zemích světa. 

Mgr. Irena Tejkalová, ČBK, koordinátorka akce, e-mail <cervenastreda@cirkev.cz>, mobil 733 741 170 

 

 

3. Projekt k roku Laudato si´ – Náš společný domov 
 

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo projekt k prožití probíhajícího roku Laudato si´ s názvem Náš 

společný domov. Projekt je zaměřen na proměnu vztahu k Bohu a k jeho stvoření v duchu encykliky Laudato si´. 

Připojuje se tak k různým iniciativám roku Laudato si´, usiluje o zapojení a aktivitu menších skupin a rodin a je 

vhodný i do současné nevyzpytatelné epidemiologické situace. Účastníci projektu budou plnit rozmanité výzvy     
a úkoly. Projekt bude ukončen drobnou výstavou z vybraných fotografií od účastníků. 

Podrobnosti k projektu a pravidla pro zapojení budou zveřejněny na webových stránkách Diecézního 

katechetického centra <https://kc.biskupstvi.cz> od 19. 10. 2020. Projekt bude probíhat od 24. 10. 2020                             
do 24. 5. 2021.      ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

 

 

4. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, farář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, excurrendo administrátor                  

ve farnosti u kostela sv. Kříže ve Znojmě, děkan děkanství vranovského a znojemského, člen Kněžské 

rady a člen Sboru poradců, jmenování děkanem děkanství vranovského a znojemského prodlouženo                                 

do 30. 9. 2025.  

Mons. Mgr. Josef Brychta, farář ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov                                

a Rancířov a děkan děkanství moravskobudějovického, jmenování děkanem děkanství 

moravskobudějovického prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Jiří Buchta, farář ve farnosti Stonařov, excurrendo administrátor ve farnostech Pavlov u Stonařova              

a Vílanec a děkan děkanství jihlavského, jmenování děkanem děkanství jihlavského prodlouženo                           

do 30. 9. 2025.  



R. D. Mgr. Ing. Miloslav Čamek, farář ve farnosti Čejkovice, pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu 

Hodonín a místoděkan děkanství hodonínského, jmenování místoděkanem děkanství hodonínského 

prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Jiří Dobeš, farář ve farnosti Třebíč - město a děkan děkanství třebíčského jmenování děkanem 

děkanství třebíčského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Josef Dvořák, farář ve farnosti Hostěradice, excurr. administrátor ve farnosti Trstěnice u Mor. 

Krumlova a místoděkan děkanství moravskokrumlovského, jmenování místoděkanem děkanství 

moravskokrumlovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Martin Grones, Th.D., farář ve farnosti Velký Újezd u Jemnice, excurrendo administrátor                        

ve farnosti Kdousov a místoděkan děkanství moravskobudějovického, jmenování místoděkanem 

děkanství moravskobudějovického prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Petr Havlát, farář ve farnosti Velké Němčice, excurrendo administrátor ve farnosti Uherčice                         

u Hustopečí a místoděkan děkanství hustopečského, jmenování místoděkanem děkanství hustopečského 

prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Josef Havelka, farář ve farnosti Měřín, excurrendo administrátor ve farnosti Uhřínov a místoděkan 

děkanství velkomeziříčského, jmenování místoděkanem děkanství velkomeziříčského prodlouženo                      

do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Blažej Hejtmánek, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou - I, s platností od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 

jmenován navíc místoděkanem děkanství žďárského.  

R. D. Mgr. Petr Hošek, farář ve farnosti Újezd u Brna, excurrendo administrátor ve farnosti Žatčany, pověřený 

duchovní službou ve věznici v Rapoticích a místoděkan děkanství modřického, jmenování místoděkanem 

děkanství modřického prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. ThLic. Josef Chyba, farář ve farnosti Velké Bílovice, excurrendo administrátor ve farnosti Zaječí, 

děkan děkanství břeclavského a člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním 

přednáškového cyklu formačních setkání kněží a přípravou farářských zkoušek, jmenování děkanem 

děkanství břeclavského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

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

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

jmenování místoděkanem děkanství blanenského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

Stálý jáhen Mgr. Ladislav Kinc, v jáhenské službě ve farnostech Štěpánov nad Svratkou, Olešnice na Moravě, 

Rovečné a Sulkovec, moderátor pro koordinaci duchovní služby ve věznicích na území brněnské diecéze 

a pověřený duchovní službou ve věznicích Brno - Bohunice a Kuřim, s platností od 15. 9. 2020 pověření 

duchovní službou ve věznici Brno - Bohunice ukončeno.  

R. D. Mgr. Ing. Jan Klíma, farář ve farnosti Rosice u Brna, excurrendo administrátor ve farnosti Zbraslav                    

u Brna a místoděkan děkanství rosického, jmenování místoděkanem děkanství rosického prodlouženo                 

do 30. 9. 2025.  

Mons. František Koutný, farář ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti Neslovice a děkan 

děkanství rosického, jmenování děkanem děkanství rosického prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Josef Maincl, farář ve farnosti Telč, excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov                    

u Telče, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov, excurrendo administrátor in 

materialibus ad interim ve farnostech Studená, Olšany u Dačic, Palupín, Panské Dubénky a Popelín                    

a děkan děkanství telčského, jmenování děkanem děkanství telčského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. ICLic. Mgr. František Nechvátal, farář ve farnosti Dražovice, excurrendo administrátor ve farnosti 

Komořany, místoděkan děkanství slavkovského a soudní místovikář Diecézního církevního soudu v Brně, 

jmenování místoděkanem děkanství slavkovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, farář ve farnosti Šlapanice u Brna, děkan děkanství modřického a soudce 

Diecézního církevního soudu, jmenování děkanem děkanství modřického prodlouženo do 30. 9. 2025.  

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

u Hustopečí, Starovice, Starovičky a Strachotín, excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti 
Šakvice a děkan děkanství hustopečského, jmenování děkanem děkanství hustopečského prodlouženo                 

do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč - zámek a pověřený výpomocí ve farnosti Třebíč - Jejkov, 

diecézní duchovní rádce skautů a místoděkan děkanství třebíčského, jmenování místoděkanem děkanství 

třebíčského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Jan Pacner, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně pověřený spoluprací v oblasti pastorace 

vysokoškolských studentů v Brně a místoděkan děkanství brněnského jmenování místoděkanem 

děkanství brněnského prodlouženo do 30. 9. 2025.  



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, 

excurrendo administrátor ad interim ve farnosti u kostela sv. Jana v Mikulově na Moravě a ve farnostech 

Bavory, Dobré Pole, Horní Věstonice a Pavlov u Mikulova, probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. 

Václava v Mikulově, moderátor týmu v Mikulově na Moravě, místoděkan děkanství mikulovského 

a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav, jmenování místoděkanem děkanství 

mikulovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Petr Papoušek, farář ve farnosti Deblín, excurrendo administrátor ve farnosti Křoví,pověřený 

pastorací mládeže v děkanství tišnovském a místoděkan děkanství tišnovského, jmenování místoděkanem 

děkanství tišnovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Jindřich Petrucha, výpomocný duchovní ve farnosti Nosislav, s platností od 1. 10. 2020 vyvázán                           

ze služby v brněnské diecézi.  

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

a místoděkan děkanství telčského, jmenování místoděkanem děkanství telčského prodlouženo                                

do 30. 9. 2025.  

R. D. Josef Prchal, duchovní správce sester dominikánek v řeholním domě ve Střelicích u Brna, ustanovení 

prodlouženo do 31. 10. 2022.  

R. D. Mgr. Josef Rybecký, farář ve farnosti Tišnov, excurrendo administrátor ve farnosti Předklášteří 

a děkan děkanství tišnovského, jmenování děkanem děkanství tišnovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Komárově, II. prelát Královské stoliční 

kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, děkan děkanství brněnského, moderátor pro ekumenismus, člen 

Kněžské rady a Sboru poradců, duchovní správce sester dominikánek v řeholním domě na ulici Veveří 

v Brně a pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB                      

a Služby Brno, jmenování děkanem děkanství brněnského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, farář ve farnosti Pohořelice, excurrendo administrátor ve farnosti Vlasatice, 

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

jmenování děkanem děkanství mikulovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. ThDr. Łukasz Andrzej Szendzielorz, farář ve farnosti Břeclav - Poštorná, excurrendo administrátor                    

ve farnosti Lednice na Moravě, místoděkan děkanství břeclavského, pověřený k dobrovolné duchovní 

službě ve věznici Břeclav - Poštorná, pověřený pastorací v Nemocnici Břeclav, p. o., a vizitátor děkanství 

boskovického, hodonínského, jihlavského, modřického, moravskokrumlovského, rosického, 

slavkovského, tišnovského, třebíčského a žďárského, jmenování místoděkanem děkanství břeclavského 

prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, farář ve farnosti Velké Meziříčí, excurrendo administrátor ve farnostech Bory                    

a Netín, člen Kněžské rady, děkan děkanství velkomeziříčského a vedoucí formace stálých jáhnů, 

jmenování děkanem děkanství velkomeziříčského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, farář ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnostech Knínice                    
u Boskovic a Svitávka a děkan děkanství boskovického, jmenování děkanem děkanství boskovického 

prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. ICLic. Václav Trmač, farář ve farnosti Jedovnice, děkan děkanství blanenského a soudce Diecézního 

církevního soudu, jmenování děkanem děkanství blanenského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Milan Vavro, moderátor pro poutní aktivity v brněnské diecézi, farář ve farnosti Slavkov u Brna, 

děkan děkanství slavkovského a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Hodonín, jmenování 

děkanem děkanství slavkovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Pavel Vybíhal, farář ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov 

u Miroslavi a Petrovice u Moravského Krumlova a děkan děkanství moravskokrumlovského, jmenování 

děkanem děkanství moravskokrumlovského prodlouženo do 30. 9. 2025.  

R. D. Mgr. Vladimír Záleský, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou - II, excurrendo administrátor ve farnosti 

Herálec pod Žákovou horou, člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním druhé 

skupiny formačních setkání kněží a místoděkan děkanství žďárského, s platností od 1. 10. 2020                            

do 30. 9. 2021 jmenován navíc děkanem děkanství žďárského (jmenování místoděkanem ukončeno).  

Mons. Mgr. Josef Zouhar, moderátor pro oblast charitativní činnosti církve, farář ve farnosti Hodonín, děkan 
děkanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí zřízených v zařízeních DCH 

Brno, jmenování děkanem děkanství prodlouženo do 30. 9. 2025.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

5. Noví řádoví představení 
 

Na řádné provinční kapitule České provincie minoritů svatých Cyrila a Metoděje v Krnově byl dne 22. 9. 2020 

zvolen novým provinciálem P. ThDr. Piotr Ryszard Pawlik, OFMConv., a vikářem P. ThLic. Stanislav 

Gryń, OFMConv. 


