Z diecézního oběžníku…
(březen 2019)

1. Konference o pastoraci manželů
Papežský teologický institut Jana Pavla II. v Římě s Akademií kanonického práva v Brně pořádají konferenci
o pastoraci manželů, která je součástí studijního programu v rámci trvalé formace pracovníků v pastoraci.
Přednášky proběhnou 29. – 30. 4. 2019 vždy od 9 hodin v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově
u Brna a dotknou se těchto oblastí:
• Jak probudit zájem o spolupráci manželů a rodin ve farnosti?
• Jak zlepšit spolupráci manželů s knězem?
• Specifické poslání manželů v církvi.
• Jak zakusit plody pastorační péče o rodiny?
• Rodina jako subjekt evangelizace v dnešní době.
Přednáší Mons. Renzo Bonetti, prezident sdružení Famiglia Grande, bývalý ředitel Národního centra pastorace
rodin Italské biskupské konference (1995 – 2002).
Přihlašujte
se
do
20. 4. 2019
prostřednictvím
elektronického
formuláře
na
stránce
<https://akademie.biskupstvi.cz> pod odkazem [Konference o manželství] . Další informace jsou rovněž na plakátku.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., prezident Akademie kanonického práva

2. Rozvod a život rozvedených v církvi
V sobotu 6. 4. 2019 proběhne v Brně další diecézní setkání rozvedených. Zahájení je v 9 hodin v katedrále sv.
Petra a Pavla mší svatou. Po ní pokračuje program v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči na Biskupské
ul. 7. Během celého dne bude příležitost ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru.
Je nutné se předem přihlásit – potřebné informace jsou na plakátku, příp. na webové stránce
<https://www.crsp.cz> .
Centrum pro rodinu a sociální péči

3. Pozvání na Misijní den 2019 v Rousínově
V roce, kdy budeme slavit Mimořádný misijní měsíc říjen vyhlášený papežem Františkem, zve farnost Rousínov
ve spolupráci s ředitelkou Papežských misijních děl pro brněnskou diecézi na Misijní den do Rousínova v sobotu
18. 5. 2019.
Misijní den začne v 9 hodin u kostela sv. Václava v Rousínově - Rousínovci, kde získáte první pokyny k jeho
úspěšnému prožití, a v 10 hodin bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit misijní mši svatou.
Další program:
 beseda s manželi Čechovými, kteří nechali část svého srdce na misiích v Ekvádoru
 hry a tvoření při putování po kontinentech celého světa
 pohádkové divadlo
 společné sdílení, odpočívání a oběd
 navazování nových přátelství se stejně zaměřenými lidmi
 závěrečné požehnání, v 15:30 zakončení.
Během celého dne bude připraven Misijní jarmark – můžete na něj přivézt své výrobky, podpořit projekty
PMD a inspirovat druhé. Zároveň bude možno blíže se seznámit s činností Papežských misijních děl.
Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD

4. Kurz Samuel
Tým pro pastoraci povolání v brněnské diecézi chystá další ročník Kurzu Samuel. Je určen pro mladé nezadané
věřící ve věku 17 až 33 let, kteří chtějí nalézt své povolání. Podmínkou je ochota zúčastnit se všech setkání bez
absence. Zájemci mohou nejpozději do 15. 8. 2019 poslat přihlášku a motivační dopis na adresu
<kurz.samuel@seznam.cz> .
Kurz začíná přijímacím pohovorem 8. 9. 2019 a pro přijaté pak pokračuje jednou měsíčně setkáním
u Chudých školských sester ve Slavkově u Brna vždy v neděli od 15 do 19 hodin. Součástí kurzu je jednodenní
pěší pouť a závěrečné třídenní srpnové duchovní cvičení.
Za organizační tým R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D., kněz pověřený péčí o pastoraci povolání v brněnské diecézi

5. Akademie třetího věku v Brně v novém akademickém roce
Kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar, které pořádá Akademie třetího věku a Biskupství brněnské,
se uskuteční také v akademickém roce 2019 – 2020 a právě nyní je nejvhodnější doba k podávání přihlášek
do běhu, který bude zahájen v září 2019. Programy obou kurzů jsou uvedeny v příloze a pořadatelé budou velmi
vděční za seznámení věřících s náplní kurzů.
Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu a je možno je zaslat nejlépe elektronicky
na <http://www.a3vbrno.cz> , příp. předat osobně či zaslat poštou na adresu: „A3V – recepce“, Biskupství
brněnské, Petrov 5, 601 43 Brno.
prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

6. Výběrové řízení – pracovní místo
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice finanční účetní s pracovištěm v Brně.

7. Změny v ustanovení kněží
P. Dipl. theol. Daniel Bořkovec, Isch, farní vikář ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích, s platností od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2021 jmenován navíc vedoucím Schoenstattského hnutí
v ČR.
R. D. doc. Josef Beneš, Th.D., ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu, obhájce svazku
Diecézního církevního soudu, cenzor pro brněnskou diecézi a výpomocný duchovní v děkanství
brněnském, s platností od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2024 jmenování cenzorem pro brněnskou diecézi
prodlouženo.
Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., kněz trnavské arcidiecéze, soudce u Diecézního církevního soudu
v Brně, s platností od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2024 ustanovení soudcem u Diecézního církevního soudu v Brně
prodlouženo.
R. D. Mgr. Pavel Kafka, moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze, správce Fondu
na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, člen Kněžské rady a kooperátor v kostele sv. Maří
Magdalény v Brně, s platností od 1. 3. 2019 jmenován navíc vedoucím druhé skupiny formace stálých
jáhnů brněnské diecéze.
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský a titulární biskup litomyšlský,
generální vikář brněnské diecéze, II. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně, člen Kněžské rady a Sboru poradců a člen diecézní komise pro formaci kněží, s platností
od 4. 2. 2019 udělena vládní moc k vyřizování všech záležitostí týkajících se zplatnění manželství
v základu.
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD., stálý jáhen brněnské diecéze, auditor Diecézního církevního soudu
v Brně, ceremonář generálního vikáře a pověřený duchovní službou ve věznicích Brno - Bohunice
a Kuřim, s platností od 1. 3. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi,
. . . s platností od 1. 3. 2019 do 30. 9. 2021 ustanoven auditorem u Diecézního církevního soudu v Brně,
. . . s platností od 1. 3. 2019 ustanoven navíc k jáhenské službě v děkanství slavkovském,
. . . s platností od 1. 3. 2019 ustanoven navíc ceremonářem moderátora pro sdružení křesťanů.
R. D. Pavel Procházka, kněz brněnské diecéze působící v litoměřické diecézi, na základě žádosti ze dne
8. 2. 2019 s účinností od 1. 3. 2019 vyčleněn z brněnské diecéze a inkardinován do litoměřické diecéze.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

