
Z diecézního oběžníku… 
(duben 2019) 

 

 

1. Světový den modliteb za povolání 

 
Od 6. do 12. 5. 2019 proběhne tradiční Týden modliteb za povolání, který vyvrcholí na 4. neděli velikonoční.                          

K této příležitosti zaslal papež František poselství Odvaha riskovat pro Boží příslib. 
 

 

2. Národní pochod pro život a rodinu 

 
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v Praze v sobotu 27. 4. 2019. Tuto akci je možné pojmout jako 
farní pouť, zvláště pro rodiny s dětmi. 

Pokud se přihlásíte co nejdříve na <http://pochodprozivot.cz> (přednostní kontrola, oběd, doprava), velmi nám 

pomůžete s přípravou setkání. Domlouváme také zvláštní vlaky z Moravy a autobusy z Vysočiny a západních 
Čech. Nemůžete-li přijet, budeme rádi, když o Národním pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál.  

Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR
 

 

 

3. Seminář o farních evangelizačních buňkách 
 

Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, která nám byla svěřena (viz Evangelii gaudium, 28), 

a jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Jednou z odpovědí je metoda farních 

evangelizačních buněk (FEB). 

Zvu vás na 4. seminář o farních evangelizačních buňkách, který se uskuteční 30. 5. – 2. 6. 2019 v Pastoračním 

centru Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Začátek je ve čtvrtek v 18 hodin, závěr v neděli                       

ve 14 hodin (těžiště programu bude do soboty večera – s ohledem na ty z vás, kteří se musíte vrátit na nedělní 
bohoslužby do svých farností). 

Cílem semináře je seznámit s fungováním FEB, podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás                                    

i ze zahraničí a nabídnout konkrétní pomoc v přípravě farnostem, které by rády s FEB chtěly začít. Seminář je 
otevřen pro kněze i laiky. 

Bližší informace a elektronickou přihlášku najdete na stránce <http://www.evangelizacnibunky.cz> , případné 

dotazy pište na e-mail <evangelizacnibunky@seznam.cz>. Pokud byste o FEB pro vaši farnost uvažovali, je dobré 
s sebou vzít také některé z vašich farních spolupracovníků. 

Za koordinaci semináře P. ThLic. Vojtěch K. Koukal, referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR 

 

 

4. Národní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu 
 

Plenární zasedání ČBK vyhlásilo národní sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. V naší 
diecézi – vzhledem k již dříve stanovenému datu sbírky na charitativní účely – vykonáme tuto sbírku v neděli 
2. 6. 2019. 

 
 

5.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. Mgr. Jan Kubát, výpomocný duchovní ve farnosti Rožná nad Pernštejnem, s platností od 1.  4. 2019 

ustanovení výpomocným duchovním ukončeno.  

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, děkan a I. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, moderátor 

pro sdružení křesťanů, člen Kněžské rady a Sboru poradců a člen Diecézní komise pro formaci kněží, 

s platností od 1. 3. 2019 jmenován navíc spirituálem zasvěcených panen brněnské diecéze.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 
 

 



6. Noví řádoví představení 
 

estry karmelitánky oznamují, že volbou z 21.3.2019 byla znovu zvolena převorkou Karmelu Matky Boží                            
v Dačicích S. Miriam od Dítěte Ježíše Markéta Olšanová, OCD, a podpřevorkou se stala sestra S. Marie 

Ancilla od Nejsvětější Svátosti Lenka Dvořáková, OCD. Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 
 

7. Úmrtí 
 

24. 3. 2019 zemřel R. D. Mgr. Milan Badal, kněz arcidiecéze pražské.  

Narodil se 15. 8. 1956 v Opočně pod Orlickými horami. Tajně vstoupil do dominikánského řádu a přijal 

řádové jméno Norbert, slavné sliby složil 18. 8. 1998 v Perné u Mikulova. Kněžské svěcení přijal 

23. 3. 1991 v Praze. Kněžskou službu započal jako kooperátor a poté rektor kostela sv. Michala v Brně, 

byl jmenován superiorem brněnské komunity dominikánů. V listopadu 1995 byl asignován do pražského 

dominikánského konventu a rok působil u Nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém Městě. V roce 1999 

byl ustanoven výpomocným duchovním v bazilice v Brně na Starém Brně, v roce 2007 výpomocným 

duchovním v Drnovicích, Račicích a Lulči. Od roku 2010 působil v pražské arcidiecézi, byl jmenován 

osobním tajemníkem ordináře a v roce 2011 ustanoven administrátorem v Hostivici a krátce                                  

i ve farnostech Rudná-Hořelice a Tachlovice. V listopadu 2016 byl inkardinován do pražské arcidiecéze, 
v roce 2018 byl jmenován nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie                             

na hradě Karlštejně. Působil rovněž jako duchovní komtur řádu sv. Lazara Jeruzalémského a jako ředitel 

odboru vnějších vztahů na Arcibiskupství pražském. Zemřel 24. 3. 2019 v IKEMu v Praze, pohřben byl 

29. 3. 2019 v Hostivici.  

V roce 1990 založil nakladatelství Petrov, v letech 1996  – 2003 vedl jako šéfredaktor Katolický týdeník, 

do roku 2003 vlastnil internetový portál Christnet.cz. Od roku 2003 byl členem Rady České televize,                     

od roku 2010 pak členem Rady Českého rozhlasu. 

26. 3. 2019 zemřel Mgr. Ing. Pavel Kilian, stálý jáhen brněnské diecéze.  

Narodil se 20. 2. 1942 v Brně. Po jáhenském svěcení, které přijal 24. 6. 1995 v Brně, nastoupil do jáhenské 

služby ve farnostech Troubsko a Střelice u Brna, od roku 2001 ještě v kapucínském kostele v Brně.                    

V letech 2006 – 2008 působil jako administrátor in materialibus ve farnosti v Brně na Křenové, v letech 
2008 – 2017 pak takto sloužil v Modřicích. Navíc působil v letech 2001 – 2017 jako diecézní kampanolog, 

expert na technický stav zvonů. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou 

jáhenskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Zemřel 26. 3. 2019 v Domově sv. Alžběty na Žernůvce                       

u Tišnova, pohřben byl 29. 3. 2019 v Troubsku. R. I. P. 

 
 

 

 


