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1. Výsledek Tříkrálové sbírky 2020 v brněnské diecézi 

 
Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky vynesl v brněnské diecézi 30 249 255 Kč  

(o 2 036 208 Kč více než loni). Podrobné výsledky za jednotlivé farnosti i obce jsou na webových stránkách 
<https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky>. 

Výtěžek sbírky poputuje k těm nejpotřebnějším: seniorům, nemocným, lidem bez domova nebo na Charitní 
záchrannou síť. Přehled dalších záměrů sbírky najdete také na <https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti>. 

Peníze ze sbírky jsou rozděleny podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací 

charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty                             
v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky. 

Děkujeme dobrovolníkům, koledníkům a partnerům, kteří se na přípravě a průběhu sbírky podíleli. 

 

 

2. Postní duchovní obnova VIR v Arcibiskupském kněžském semináři 

 
O víkendu 13. – 15. 3. 2020 se uskuteční v AKS v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže  

od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Martin Sekanina, farář farnosti Bzenec. Informace a přihlášky je možné 

získat na adrese <http://www.knezskyseminar.cz>.   P. Pavel Stuška, rektor AKS 

 

 

3. Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři Olomouc 
 

V sobotu 2. 5. 2020 se v AKS v Olomouci uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Zveme 

ministranty všech věkových kategorií. Bližší informace a přihlášky na <http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti>. 

za organizátory Daniel Martinek, bohoslovec 

 

 

4. Noc kostelů 2020 

 
Také v letošním roce se uskuteční Noc kostelů, která se bude konat v pátek 5. 6. 2020. 

 

 

5. Sbírka Haléř sv. Petra 
 

Při bohoslužbách v neděli 23. 2. 2020 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou 

určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem 

válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2019 bylo v brněnské 
diecézi celkem vybráno 3 799 487 Kč. 

 

 

6. Výsledky ankety mezi účastníky bohoslužeb z října 2019 

 
Výsledkem ankety mezi účastníky bohoslužeb z října 2019, které se zúčastnilo podle odborníků z oddělení 

analýzy církevních dat a podpory komunikace České biskupské konference téměř 3/4 všech pravidelných 

účastníků bohoslužeb, je, že minimálně jednou týdně chodí do kostela v ČR 375 000 osob, což je 8,2 %                             

z pokřtěných v České republice. Téměř pětina z účastníků jsou mladí do dvaceti let. Výsledek ankety, kterou si 

katolická církev v ČR organizuje jednou za 5 let, odpovídá průzkumům veřejného mínění; podle nich 5 % 

respondentů udává, že chodí do kostela pravidelně jednou týdně. V brněnské diecézi se v nedělní anketě 

6. 10. 2019 nahlásilo 74 584 osob. Oddělení analýzy ČBK odhaduje, že na mše v brněnské diecézi chodí 

pravidelně 93 230 lidí. V roce 2019 se ankety v brněnské diecézi zúčastnilo 87,3 % v porovnání s rokem 2009.       
O Vánocích navštěvuje v ČR bohoslužby 40 % obyvatel. 

podle sdělení odboru analýzy církevních dat ČBK 



7.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

O. Mgr. Ján Bilý, kněz Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice, kooperátor v duchovní 

správě u kostela sv. Maří Magdalény v Brně, s platností od 1. 2. 2020 vyvázán ze služby v brněnské 

diecézi  … a s platností od 1. 2. 2020 po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi 

uděleno pověření k udílení svátosti smíření na území brněnské diecéze.  

P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý, OFMCap., dosud působící mimo brněnskou diecézi, s platností                          

od 1. 2. 2020 po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti 

smíření na území brněnské diecéze … a s platností od 1. 3. 2020 ustanoven rektorem kostela Nalezení sv. Kříže v Brně.   čj. BB-0130/20 

P. Mgr. Ladislav Hubáček, SDB, farní vikář ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátor                    

ve farnostech Blížkovice, Častohostice a Nové Syrovice, s platností od 20. 1. 2020 ustanoven navíc 

administrátorem ad interim ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátorem ad interim                   

ve farnosti Lukov u Moravských Budějovic.  

R. D. Mgr. Marcel Javora, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně-Komíně a člen Diecézní komise pro 

formaci kněží, s platností od 1. 2. 2020 jmenován navíc externím zpovědníkem bohoslovců 

Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.  

R. D. Mgr. Václav Knotek, farář ve farnosti Lipůvka a excurrendo administrátor ve farnosti Černá Hora 

pověřený péčí o ministranty v brněnské diecézi, s platností od 14.  1. 2020 pověřen navíc k dobrovolné 

duchovní službě ve věznici Kuřim. 

P. Pavel Krejčí, SDB, farář ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátor ve farnosti Lukov                    

u Moravských Budějovic, s platností od 20. 1. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi. 

P. ThLic. Pacifik Miroslav Matějka, Th.D., OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. Kříže v Brno, 

s platností od 1. 3. 2020 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

8. Úmrtí 
 

Dne 22. 1. 2020 zemřel R. D. Josef Lacko, kněz - důchodce žijící v Brně.  

Narodil se 16. 12. 1926 v Nové Vsi nad Váhom na Slovensku. Teologická studia v Bratislavě musel                    

po třech letech opustit, když byl povolán do PTP. Od roku 1956 pak pracoval v Brně, studium si doplnil     

a 9. 7. 1983 byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil v neveřejné duchovní správě, v roce 1996 byl 

ustanoven duchovním správcem sester františkánek ve Velkém Újezdě u Jemnice.  Od roku 2011 žil                      
v Brně, poslední tři roky strávil v Domově pro seniory Norbertinum v Brně  - Židenicích, kde 22. 1. 2020 

zemřel. Pohřben byl 28. 1. 2020 na Ústředním hřbitově v Brně. R. I. P. 


