
Zprávy z diecéze… 
(září 2021) 

 

1. Zemřel emeritní biskup Mons. Petr Esterka 
 

V úterý 10. 8. 2021 odpoledne zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský 

a titulární biskup čefalenský. 

Petr Esterka se narodil 14. 11. 1935 v Dolních Bojanovicích. Pro své nábožensko-politické přesvědčení byl už 

jako student perzekuován a po mnoha obtížích maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Dne 

15. 6. 1957 emigroval do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře v Glassenbachu u Salcburku. 

V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po studiu filosofie a teologie                                

na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze.                    

Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu. 

V roce 1966 se vrátil do Říma a o rok později zde obhájil doktorskou práci na téma The Unionistic 

Congresses at Velehrad. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své akademické působení v koleji svaté Kateřiny 

v Saint Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal                           

v duchovní správě řady farností. Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský 

kaplan v záloze. 

V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. V roce 

1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován 

jeho biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Roku 1987 

mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem. 

Dne 5. 7. 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným biskupem brněnským a titulárním 

biskupem čefalenským a pověřil ho duchovní péčí o české katolíky v cizině. 

V roce 2013 získal cenu Gratias agit za pomoc při šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. V roce 

2010 biskup Petr Esterka abdikoval a 9. 12. 2013 papež František jeho rezignaci definitivně přijal. Mons. ThDr. 

Petr Esterka zemřel po dlouhé nemoci 10. 8. 2021 v Kalifornii (USA). Po posledním rozloučení 20. 8. 2021                    

ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu let jako kněz a později jako biskup pečoval v rámci České 

katolické misie, bude jeho tělo převezeno do České republiky. 

 

2. Svěcení stálých jáhnů 
 

Pokud nedojde ke změnám v bezpečnostních a hygienických opatřeních, udělí v pátek 24. 9. 2021 v 17:30 hodin 

při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně diecézní biskup Vojtěch Cikrle svěcení ke stálému jáhenství: 

 Mgr. Jan Husek (*1978) … z farnosti Brno - sv. Jakub 

 Ing. Vladimír Olšan (*1977) … z farnosti Kunštát na Moravě 

 Jakub Ondráček (*1980) … z farnosti Petrovice u Moravského Krumlova 

 Mgr. Pavel Mikšů (*1976) … z farnosti Křenovice u Slavkova 

Bude-li trvat pouze limitovaný počet účastníků při bohoslužbě, přednostně budou místa určena pro rodinu 

svěcenců. 

Svěcení bude možno, stejně jako loni, sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“. 

 

3. Změny v ustanovení kněží 
 

R. D. Mgr. Jiří Bůžek, Dr., farář ve farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Brně  - Žebětíně, s platností od 1. 9. 2021 

na dobu pěti let jmenován navíc do funkce znalce v oboru genetiky u Diecézního církevního soudu                     

v Brně.  

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

ve farnosti Kdousov a místoděkan děkanství moravskobudějovického, s platností od 1. 9. 2021 na dobu tří 

let jmenován navíc sjednaným prokurátorem u Diecézního církevního soudu v Brně.  

R. D. Mgr. Ing. Pavel Habrovec, farář ve farnosti Radostín nad Oslavou a excurrendo administrátor ve farnosti 

Pavlov u Radostína nad Oslavou, s platností od 1. 9. 2021 na dobu tří let jmenován navíc auditorem                       

u Diecézního církevního soudu v Brně.  

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

místoděkan děkanství modřického a pověřený duchovní službou ve věznici v Rapoticích, s platností                  

od 1. 9. 2021 na dobu tří let jmenován navíc auditorem u Diecézního církevního soudu v Brně.  



Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský a generální vikář brněnské diecéze, 

dne 20. 7. 2021 navíc jmenován diecézním koordinátorem (kontaktní osobou) pro synodální konzultaci 

XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast 

a poslání“.  

R. D. Mgr. Petr Košulič, farář ve farnosti Kunštát na Moravě, excurrendo administrátor ve farnosti Sebranice               

u Boskovic a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství boskovickém, s platností od 1. 9. 2021                    

na dobu tří let jmenován navíc auditorem u Diecézního církevního soudu v Brně.  

R. D. Mgr. Jaroslav Rašovský, administrátor ve farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně  - Lískovci,                  

s platností od 1. 9. 2021 na dobu tří let jmenuji navíc auditorem u Diecézního církevního soudu v Brně. 

P. Mgr. Krzysztof Skibiński, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, s platností                          

od 1. 10. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi. 

Mons. ThDr. Josef Šupa, kněz brněnské diecéze, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven výpomocným duchovním 

v děkanátu Uherský Brod v arcidiecézi olomoucké.  

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

Herálec pod Žákovou horou, děkan děkanství žďárského a člen Diecézní komise pro formaci kněží 

pověřený moderováním druhé skupiny formačních setkání kněží, s platností od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2025 

jmenování děkanem děkanství žďárského prodlouženo.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

4. Noví řádoví představení 
 

Podle stanov Kongregace sester sv. Hedviky byla ke dni 10. 7. 2021 jmenována novou provinční představenou       

S. M. Mgr. Františka Marie Süsenbeková, CSSH.  Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

5. Úmrtí 
 

Dne 11. 7. 2021 zemřel R. D. František Fráňa, kněz - důchodce žijící na Žernůvce u Tišnova.  

Narodil se 11. 2. 1938 v Brně. Tajně studoval teologii a 22. 3. 1968 byl v Brně vysvěcen na kněze. Vedle 

civilního zaměstnání pracoval až do sametové revoluce skrytě s mládeží pod hlavičkou rekreačního 

družstva TND. Vedle aktivit nového sdružení Středisko Radost stál od roku 1990 při obnově Biskupského 

gymnázia v Brně, kde působil jako rektor konviktu ubytovaných studentů. V roce 1993 přešel jako 

spirituál na Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou a vypomáhal ve farnosti Žďár nad Sázavou  - I, 

později byl ustanoven jako farní vikář do Brna - Žebětína. V letech 1996 – 2009 byl duchovním 

představeným Kolpingova díla v ČR. Po roce 2010 se jako spirituál vrátil na Biskupské gymnázium                    

do Žďáru nad Sázavou. V roce 2014, kdy se začala projevovat Parkinsonova nemoc, byl vyvázán                         

ze služby v brněnské diecézi a od roku 2017 žil v Domově sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova, kde 

zemřel 11. 7. 2021. Pohřben byl 18. 7. 2021 na Ústředním hřbitově v Brně.  

V prosinci 2007 mu biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla, 

v roce 2008 obdržel Cenu JMK Významná osobnost Jihomoravského kraje za přínos společnosti 

celoživotní výchovou dětí a mladých a 28. 10. 2010 obdržel od prezidenta republiky Václava Klause 

medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. 

Dne 26. 7. 2021 zemřel R. D. Leopold Nesveda, výpomocný duchovní v Rakvicích.  

Narodil se 7. 9. 1943 v Brně, na kněze byl vysvěcen 24. 6. 1979 v Brně. Kněžskou službu zahájil jako 

kooperátor postupně v Jihlavě u Matky Boží a v Telči. V roce 1981 se stal administrátorem v Českém 

Rudolci, Matějovci a Lipolci, v roce 1984 farářem v Syrovicích a Želešicích a v roce 1986 

administrátorem v Brně - Líšni. Od roku 1990 působil jako farář ve Velkých Bílovicích, navíc byl 

jmenován hudebním referentem pro děkanství břeclavské. V roce 1998 nastoupil jako farář do Hrušovan 

nad Jevišovkou, Hrabětic, Hevlína a Litobratřic, v roce 2010 jako výpomocný duchovní v Brně na Starém 

Brně a v roce 2012 jako farář v Hrotovicích a Krhově. Posledních pět let života byl výpomocným 

duchovním v Rakvicích, kde 26. 7. 2021 zemřel. Pohřben byl 31. 7. 2021 do rodinného hrobu na hřbitově       

v Brně - Králově Poli. Byl v SMC. 

Dne 15. 8. 2021 zemřel Mons. Antonín Pospíšil, kněz - důchodce olomoucké arcidiecéze žijící v Brně.  

Narodil se 14. 9. 1925 v Horních Nětčicích. Po kněžském svěcení 11. 12. 1949 v Olomouci musel 

nastoupit k PTP. Od roku 1954 působil postupně ve farnostech: Újezdec u Uher. Brodu; Nivnice; Štípa; 

Uherské Hradiště; Vsetín a Růžďka; bez souhlasu (v letech 1962  – 67 pracoval v továrně v Rožnově pod 

Radhoštěm); Hranice na Moravě; Andělská Hora, Rudná pod Pradědem a Dětřichovice; Postřelmov a 

Klášterec; Dlouhomilov a Rohle; Dolany, Jívová, Olomouc - Chválkovice a Štěpánov; Jívová, Domašov 

nad Bystřicí a Hraniční Petrovice. V letech 1990 – 1992 byl navíc děkanem pro Olomouc - venkov. Od 

roku 2005 vypomáhal v Dlouhomilově, od roku 2012 žil v Brně - Žabovřeskách. Zemřel 15. 8. 2021 v 

Brně, pohřben byl 20. 8. 2021 v Soběchlebech. R. I. P. 

 


