Z diecézního oběžníku…
(květen 2019)

1. Kněžské a jáhenské svěcení
V sobotu 22. 6. 2019 přijmou při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa
Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení
– jáhni brněnské diecéze
Mgr. Štěpán Trčka (*1993) … z farnosti Slavonice
Mgr. Miroslav Kulifaj (*1983) … z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub
– jáhen České provincie Řádu minoritů
fr. Bc. Petr Macháček, OFMConv. (*1979) … z farnosti Jihlava - Matky Boží
Současně přijmou jáhenské svěcení
– bohoslovci brněnské diecéze, absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
Vojtěch Libra (*1994) … z farnosti Nové Město na Moravě
Martin Mokrý (*1992) … z farnosti Blansko
Jan Pavlíček (*1988) … z farnosti Telč
– bohoslovec České provincie Řádu minoritů, absolvent Teologické fakulty v Bratislavě
fr. Patrik Bogdan Rygiel, OFMConv. (*1992) … z farnosti Orlová (ostravsko-opavská diecéze)
Do kněžské a jáhenské služby vyprošujeme všem hojnost Božích milostí.

2. Pouť křesťanských médií
Radio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční pouť křesťanských médií v sobotu 1. 6. 2019,
tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje ostravsko-opavský pomocný biskup
Martin David. Čekají vás přednášky, workshopy, pro děti zábava a soutěže. Podrobnější informace jsou
na <https://www.proglas.cz/pout2019> .
Ing. Jan Janoška, manažer Radia Proglas

3. Festival Kefasfest
Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit
a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy, divadlo, film a přednášky na aktuální témata. Akce se
uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.
Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good
Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Také se můžete těšit na vystoupení schol, wokrshopy, sjíždění řeky a jiné
aktivity.
Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem mladým
a lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli.
Více informací a on-line vstupenky najdete na <http://kefasfest.cz> a na facebooku
<https://www.facebook.com/kefasfest> .
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání

4. Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční
5. – 9. 8. 2019 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede je R. D. Mgr. Karel Janů, farář
ve Slavonicích. Informace a přihlášky jsou na adrese <http://www.knezskyseminar.cz/via> .
Dominik Kovář, bohoslovec

5. Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních
službách
Mnozí kněží chtějí ve své farnosti vytvořit anebo už vytvořili skupiny dobrovolníků, kteří navštěvují nebo by
chtěli navštěvovat uživatele sociálních zařízení či pomoci v pastoraci v nemocnici. Právě pro ně Pastorační
středisko brněnské diecéze ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravuje kurz
s cílem seznámit dobrovolníky se specifiky této služby.
Kurz proběhne během pěti sobot: 19. 10. a 9. 11. 2019, 11. 1., 15. 2. a 7. 3. 2020. Vhodné kandidáty i z řad
těch, kteří už tuto službu jistým způsobem vykonávají, přihlašujte do 31. 7. 2019 na e-mail
<dobrovolnikpp@gmail.com> .
R. D. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., podpředseda KANK v ČR

6. Studium manželství a rodiny
Akademie kanonického práva zve v akademickém roce 2019/2020 ke studiu na Papežském teologickém institutu
Jana Pavla II. pro vědní obory o manželství a rodině v Římě. Studium probíhá na Vranově u Brna a je určeno pro
kněze a jejich spolupracovníky, zasvěcené osoby, pracovníky v pastoraci, snoubence a manžele. Více informací
a přihlášky najdete na stránkách <https://akademie.biskupstvi.cz> .
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., prezident AKS

7. Katolická církev otevřela kontaktní místo na pomoc obětem
sexuálního zneužívání
Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních představených otevřela kontaktní místo,
jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního
zneužití duchovním či laikem v rámci církve. Kontaktní místo je zřízeno k 1. květnu 2019 a má speciální webové
stránky <https://www.ochrananezletilých.cz> .
Kontaktní místo zprostředkuje odbornou duchovní a sociální péči, včetně terapeutické a psychologické
pomoci, a poskytne orientační právní rady pro případné další kroky při řešení kauzy sexuálních zneužívání.
Kontaktní místo disponuje sítí odborníků z řad psychoterapeutů, duchovních a právních poradců, a to po celém
území České republiky.
„Klientům kontaktního místa chceme nabídnout zprostředkování kvalifikované péče odborníků a samozřejmě
zaručujeme zachování absolutní mlčenlivosti, anonymitu a ochranu osobních údajů. Klienti mohou oslovit
pracovníky kontaktního místa telefonicky, e-mailem a také prostřednictvím webového formuláře, který je
součástí nově zřízeného webu,“ říká pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, který byl delegován za ČBK
koordinací zřízení tohoto místa. „Jedná se o pastorační aktivitu v rámci církve, která by měla nabídnout širokou
škálu pomoci v těžkých situacích, ve kterých se oběti těchto zavrženíhodných činů mnohdy nacházejí,“ dodává
biskup Wasserbauer.
Oběti pohlavního zneužívání si mohou zvolit, jaká forma komunikace jim lépe vyhovuje. Mohou vystupovat
i zcela anonymně. Odborně vyškolení pracovníci kontaktního místa zmapují jejich potřeby a podle nich jim
nabídnou další cestu. Kontaktní místo nezajišťuje zahájení církevního procesu ani policejního šetření, ale
na žádost klientů je možné tyto kroky zprostředkovat. Služba je samozřejmě bezplatná.
Pohlavním zneužitím se rozumí sexuální jednání nebo získávání, držení, šíření pornografie zobrazující či jinak
využívající osobu mladší osmnácti let věku (nezletilá osoba), nebo osobu, která se nacházela ve stavu nemoci,
fyzického či psychického postižení nebo ve stavu zbavení osobní svobody, který fakticky nebo dočasně
omezoval její chápání, rozhodování nebo schopnost bránit se útoku (zranitelná osoba), a jestliže se takového
jednání dopustil klerik (svěcený duchovní), nebo jiná osoba (laik) a došlo k němu v souvislosti s činností
církevní instituce.
Obětí se rozumí osoba, na které byl spáchán čin pohlavního zneužití (a to i v minulosti).
Více informací: Monika Klimentová, vedoucí TS ČBK, mobil 731 625 984, e-mail <klimentova@cirkev.cz> .

8. Výběrové řízení – pracovní místo
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice administrativní pracovník / pracovnice
s pracovištěm v Brně, areál Petrov.

