
Z diecézního oběžníku… 
(červen 2021) 

 

 

1. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti 
 

Od 5. do 12. 9. 2021 se bude v Budapešti konat 52. mezinárodní eucharistický kongres (původně plánovaný                  

na rok 2020 a odložený z důvodu pandemie). Program kongresu a teologického sympozia lze konzultovat                     

na <https://www.iec2020.hu>. 

Čeští biskupové zvou k účasti věřící naší vlasti, a to jednotlivce i celá farní či jiná společenství (text pozvání 

je na <https://www.cirkev.cz> a byl elektronicky rozeslán kněžím 3. 6. 2021). Pro účast v české delegaci je možno 

kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze (e-mail <poutnik@bihk.cz>, mobil 731 598 752). 

Svatý otec František plánuje předsedat osobně závěrečnému slavení Eucharistie a „Statio orbis“ na Náměstí 

hrdinů v Budapešti, kde oznámí místo konání dalšího, 53. eucharistického kongresu. Podle ostřihomsko-

budapešťského arcibiskupa kard. Petera Erdö bude kongres světlem po měsících temnoty a pandemie. 

 

 

2. Národní pouť na Velehradě 

 
Letošní Národní pouť na Velehradě se bude konat v pondělí 5. 7. 2021 (dle aktuální epidemiologické situace). 

Hlavní mše svatá bude na nádvoří v 10:30 hodin a bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Pouť 

bude zahájena už v předvečer svátku Modlitbou za vlast v bazilice a po ní následuje Večer lidí dobré vůle. 

Letošní pouť bude provázet řada výstav, např. k výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, představení aktivit 

Charity ČR a další. 

Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle 

 

 

3. Letní diecézní setkání mládeže 
 

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku 

od 14 do 20 let.         
DCM Brno

 

 

 

4. Duchovní cvičení VIA 
 

Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let zaměřené na rozlišování povolání se uskuteční                      

2. – 6. 8. 2021 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede R. D. Mgr. Vladimír 

Záleský, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou  - II. Informace a přihlašování je možné na adrese 

<https://www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/>.   
Petr Hyánek, bohoslovec olomoucké 

arcidiecéze
 

 

 

5. Papežská misijní díla – Misijní putování k Panně Marii 
 

Každoročně v tuto dobu vás zvu na Misijní pouť a Den dětí Papežského misijního díla dětí. Letos jsme pro vás                     

v PMD připravili netradiční Misijní putování k Panně Marii <https://www.missio.cz/misijni -putovani>. Pouť lze 

uskutečnit kdekoli a v jakémkoli počtu v době od května do Misijní neděle v říjnu. Program obsahuje informace 

o zemi, kde PMD pomáhají, náměty na aktivity pro děti i dospělé všeho věku, modlitbu, tajenku i další odkazy. 

Lze jej vytisknout nebo stáhnout do mobilu. Pokud se rozhodnete pro delší pouť, na stránkách PMD naleznete 

několik desítek mariánských poutních míst v ČR (jen v naší diecézi jich je 40), můžete využít také poutní trasy 

uveřejněné na <https://cirkevnituristika.cz/poutni -trasy>. Projekt PMD lze použít i v podobě zatavených kartiček 

rozvěšených po cestě k zajímavému místu ve vaší farnosti. Vám i vašim farníkům všeho věku přeji hezké 

putování s PMD.      
Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD
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6. Setkání prvokomunikantů v roce 2021 
 

Diecézní katechetické centrum plánuje na čtvrtek 23. 9. 2021 setkání prvokomunikantů s otcem biskupem 

Vojtěchem. Bude určeno dětem, které poprvé přistoupily k svatému přijímání ve školním roce 2020/21 nebo                    

k němu půjdou na podzim 2021. Zúčastnit se mohou i děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním 

roce 2019/20, ale z důvodu pandemie se loňského omezeného setkání nemohly zúčastnit. 

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra 

 

 

7. Letní teologický seminář 
 

Diecézní katechetické centrum zve na Letní teologický seminář, který se uskuteční ve dnech 16. – 17. 7. 2021                    

(v pátek od 13:00 do 17:30, v sobotu od 9:00 do 15:00 hodin) v Brně v prostorách fary Petrov 9. Na programu 

budou vybraná témata ze systematické a morální teologie, která přednesou kněží brněnské diecéze ThLic. Petr 

Šikula a ThLic. David Ambrož. Akce je otevřena všem zájemcům. Přihlašovací formulář je k dispozici                             

na stránkách <https://kc.biskupstvi.cz>. 

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra 

 

 

8. Sbírka na bohoslovce 
 

V neděli 27. 6. 2021 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce.  

 

 

9. Dary církvi 
 

Upozorňujeme, že novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena 

odpočitatelná položka daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (standardně max. 10 %).  

Potvrzení o darech k daňovým účelům se vystavuje všem donátorům automaticky. Stávající donátoři budou                  

o této skutečnosti informováni e-mailem i prostřednictvím zpravodaje Impulsy brněnské diecéze. 

R. D. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu PULS 

 

 

10.  Pozvánky na letní výstavy Diecézního muzea 
 

Výstava Půvab a Lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově reaguje na jubilejní Rok ke cti svatého Josefa. 

Instalace v kryptě brněnské katedrály představuje tři dílny uměleckých řemesel, které spolupracovaly s církev-

ními institucemi a jsou díky svému umístění spjaty s Petrovem. Řezbářská a restaurátorská dílna bratří Kotrbů 

byla ve 20. století vyhlášenou jak při novém vybavování sakrálních interiérů, tak při obnově vzácných gotických 

a barokních památek. Krejčovská dílna rodiny Dittingerů na výrobu liturgických textilií sídlila v budově zdejší 

fary a proslula především precizními výšivkami podle vlastních návrhů. Třetí dílna patřila uměleckému 

knihvazači Jindřichu Svobodovi, jehož vazby jsou pro svoji uměleckou kvalitu a dokonalé řemeslné zpracování 

dodnes velmi vyhledávány. 

Druhá výstava s názvem Michael Florian – výstava grafik ke 110. výročí od narození, instalovaná v tzv. 

Propité věži katedrály, připomíná tohoto mistra dřevorytu v kolorovaných grafikách světců z rozsáhlé sbírky                    

P. Rudolfa Zbožínka. 

Obě expozice, které finančně podpořilo Statutární město Brno, budou ke zhlédnutí od 25. 6. do 3. 10. 2021. 

 

 

11.  Nové kostely a kaple 
 

Dne 10. 5. 2021 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dal dovolení ke zřízení řeholního 

domu Salesiánů dona Boska v Brně - Líšni s kaplí sv. Jana Boska v ulici Kotlanova 2660/13, Líšeň, 628 00 

Brno.  

Dne 21. 5. 2021 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, posvětil nový oltář v katedrále sv. Petra                      

a Pavla v Brně a vložil do něj ostatky sv. Zdislavy z Křižanova, patronky rodin.  

 

 

https://kc.biskupstvi.cz/


 

12.  Změny v ustanovení kněží 
 

P. Mgr. Václav Brož, OCarm., farář ve farnosti Kostelní Vydří, s platností od 1. 7. 2021 vyvázán ze správy 

farnosti Kostelní Vydří a ustanoven excurrendo administrátorem ve farnosti Lipolec a excurrendo 

administrátorem in spiritualibus ve farnostech Studená, Panské Dubenky a Popelín. 

P. Mgr. Melichar Jozef Markusek, OCarm., farní vikář ve farnosti Kostelní Vydří, excurrendo administrátor 

ve farnosti Lipolec a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnostech Studená, Panské Dubenky                       

a Popelín, s platností od 1. 7. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi. 

P. Mgr. Antonín Marek Příkaský, OCarm., dosud působící v pražské arcidiecézi, s platností od 1. 7. 2021 

ustanoven farářem ve farnosti Kostelní Vydří.  

Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově, 2. 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 Brně na Veveří ul. a pověřený 

duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB a Služby Brno,                             

s platností od 1. 9. 2021 ustanoven navíc moderátorem pro oblast charitativní činnosti církve                                      

a prezidentem Diecézní charity Brno  

   . . . a s platností od 1. 9. 2021 jmenován navíc rektorem kaplí zřízených v zařízeních Diecézní charity Brno        

na území brněnské diecéze.  

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 Diecézní 

charity Brno, s platností od 1. 9. 2021 ukončeno ustanovení moderátorem pro oblast charitativní činnosti 

církve a jmenování prezidentem Diecézní charity Brno a rektorem kaplí zřízených v zařízeních Diecézní 

charity Brno.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

13.  Úmrtí 
 

Dne 1. 5. 2021 zemřel R. D. ThLic. Filip M. Antonín Stajner, kněz královéhradecké diecéze.  

Narodil se 29. 7. 1964 v Karlových Varech. Po jáhenském svěcení (Lipsko 1989) působil v Praze u sv. 

Jiljí, po kněžském svěcení 29. 6. 1991 v Olomouci odjel doplnit si studia na CUA (Catholic University of 

America) ve Washingtonu v USA. Krátce působil v konventu dominikánů v Olomouci, od 1.  1.                                

do 31. 7. 1994 byl rektorem kostela sv. Michala v Brně, potom působil v duchovní službě v Ústí nad 

Labem, Hoješíně, Mladé Boleslavi a v Římově. V roce 2000 vážně onemocněl, krátce pobyl v Kněžském 

domově - Suchém Vrbném, v dominikánském klášteře v Plzni a v Charitním domově sv. Václava ve Staré 

Boleslavi, aby pak téměř dvě desetiletí strávil v Poděbradech upoután na lůžko a neschopen pohybu. 

Paralyzován vykonával službu spirituála Sdružení přátel A. B. Tomanové a dvou prezídií Legie Panny 

Marie. Zemřel v Poděbradech 1. 5. 2021, pohřben byl 8. 5. 2021 na hřbitově v Poděbradech.      
R. I. P.

 

 


