
Z diecézního oběžníku… 
(leden 2019) 

 

 

1. Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019 

 
Milé sestry, milí bratři, milé děti, 

v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již 19. ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem 

koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu 

nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, 

děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím. 

Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné 

poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé                   

v brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem                    

v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky 

můžete sledovat na internetových stránkách <https://www.trikralovasbirka.cz>. 

Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.   
 Vojtěch 

 

 

2. Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 
V týdnu od 18. do 25. 1. 2019 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů.  

 

 

3. Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři 

 
O víkendu 8. – 10. 3. 2019 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní 

duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede R. D. Mgr. Jan Krbec, duchovní 

správce farnosti Rokytnice nad Rokytnou. Informace a přihlášky na adrese 

<http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir -pust>.  
za organizátory Dominik Kovář, bohoslovec

 

 

 

4. Dobrovolnická služba ve farnosti 

 
V letech 2002 – 2016 probíhal v některých farnostech volontariát. Tento typ dobrovolnické služby se stal pro 

mladé z důvodu roční délky přípravy a následné roční služby neatraktivním. 

Nabízíme novou možnost dobrovolnické služby v délce 3  – 12 měsíců a rozsahu 20 – 40 hodin týdně. 

Držitelem akreditace je Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., spolupracující se Sekcí pro mládež ČBK. 

Dobrovolník má státem hrazeno zdravotní pojištění. 

Cíl: pěstovat ochotu k dobrovolnictví v mladé generaci; zapojit mladé do služby ve farnosti,                              

v pastoračních centrech, případně i v řeholních společenstvích apod. 

Přínosy: výchova mladých lidí k obětavosti, nezištnosti, otevřenosti a ochotě udělat něco pro druhé, dále 

jsou přínosem zkušenosti, poznání, dobrý pocit z vykonané práce, rozvoj osobnosti, rozvoj 

dobrého díla, možnost využití a rozvinutí darů či schopností. 

Mladí lidé, kteří projdou dobrovolnictvím, v něm pokračují i ve svém dalším životě. Hledejme cesty, jak                       

v mladých rozvíjet ducha služby. 

Více informací: <http://dobrovolnictvi.signaly.cz> . – Kontaktní osoba: Vojtěch Orlík, e-mail <mladez@cirkev.cz>. 

R. D. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK 

 

 

5. Postní duchovní obnova v katedrále 

 
Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále sv. Petra a Pavla  

v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě. Obnova začne mší svatou v 17:30, 

následuje promluva inspirovaná papežskou exhortací Gaudete et exsultate a na závěr (do 22 hodin) proběhne 

Nikodémova noc (adorace a příležitost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření). 



 
Program 

 8. 3. Odvaha ke změně – P. Martin Hönig 

 15. 3. Umění rozlišovat – P. Jakub Tůma 

 22. 3. Nástrahy na cestě – jáhen Miroslav Kulifaj 

 29. 3. Blahoslavenství – P. Pavel Kafka 

 5. 4. S humorem a zápalem – biskup Pavel Konzbul 

 

 

6. Pozvánka Centra pro rodinu a sociální péči 
 

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá kurz Manželské večery. Skládá se z osmi setkání, na každém je 

připravena večeře pro dva, praktická promluva a diskuse v páru na dané téma. Nemusíte o svém vztahu nikomu 

nic říkat, nečeká vás žádná skupinová diskuse. Rádi bychom, abyste se u nás cítili jako na rande. 

Setkání budou probíhat ve Společenském sále CRSP na Biskupské ul. 7 v Brně vždy v pátek 8. 2., 15. 2., 8. 3., 

15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4. a 3. 5. 2019 od 17:00 do 19:30 hodin. 

Lektory jsou manželé Ivana a Pavel Vítovi. Cena je 2600 Kč za manželský pár. 

Více informací a přihlášky: <https://www.crsp.cz>, odkaz [Pořádáme]  – [Provázení a poradenství] – [Manželské 

večery]. 

 

 

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. Mgr. Jiří Brtník, farní vikář ve farnostech Tvarožná a Blažovice, s platností od 1. 12. 2018 vyvázán                   

ze služby v brněnské diecézi.  

P. Miloslav Kabrda, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně  - Líšni, na základě žádosti ze dne 

8. 9. 2018 a indultu Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života                       

ze dne 22. 11. 2018 s účinností od 1. 1. 2019 inkardinován do brněnské diecéze.  

R. D. Mgr. Jan Pacner, dosud působící jako vojenský kaplan v Armádě ČR, s platností od 1. 1. 2019 ustanoven 

farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně  - Lískovci.  

R. D. Mgr. Jaroslav Rašovský, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, s platností od 1. 12. 2018 

ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.  

P. Mgr. František Vavruša, SDB, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, na základě žádosti ze dne 

15. 6. 2018 a indultu Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života                 

ze dne 29. 11. 2018 s účinností od 1. 1. 2019 inkardinován do brněnské diecéze.  

 

 

8. Udělení služby akolyty 

 
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský, dne 27.  12. 2018 v katedrále sv. Petra a Pavla               

v Brně udělil službu akolyty bohoslovci brněnské diecéze Martinu Peňázovi.  

 

 

9. Úmrtí 

 
31. 12. 2018 zemřel P. MUDr. Jan Palacký, SI, kněz - důchodce žijící v Brně.  

Narodil se 21. 12. 1937 v Brně. V říjnu 1956 vstoupil tajně do Tovaryšstva Ježíšova. V témž roce byl 

odsouzen a sedm měsíců byl ve vězení, znovu byl odsouzen v roce 1960. Od roku 1966 tajně studoval 

filosofii v Krakově, v roce 1968 odešel do Říma, teologická studia dokončil a 21.  11. 1971 byl vysvěcen 

na kněze ve východním ritu. Deset let byl pak nemocničním kaplanem v Neapoli, studoval medicínu,                     

v Neapoli složil 7. 10. 1977 věčné sliby. V letech 1984 – 1987 byl lékařem v leprosáriích na Madagaskaru, 

na přelomu let 1988 – 1989 konal lékařskou praxi v Barceloně a od roku 1989 působil jako kněz a lékař                 

v misijní stanici San Francisco de Moxos v deštném pralese v Bolívii. Vrátil se do Itálie, na přelomu let 

2006 – 2007 působil v dětské ambulanci v Albánii, znovu se vrátil do Itálie. Od roku 2010 vypomáhal                 

v jezuitském kostele v Brně a věnoval se řeckokatolíkům. V roce 2017 obdržel „za celoživotní dílo při 

pomoci lidem v misijních oblastech“ cenu Celestýna Opitze. Zemřel 31. 12. 2018 v nemocnici v Novém 

Městě na Moravě, pohřben byl 5. 1. 2019 do hrobky v jezuitském kostele v Brně. 
R. I. P.
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