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1. Exhortace Christus vivit 
 

Poté, co se na podzim 2018 konala synoda o mládeži, napsal papež František jako její závěrečný dokument 
exhortaci Christus vivit, kterou směřuje nejen k mladým lidem, ale i k celému Božímu lidu. 

Kniha je tím nejbližším dokumentem, který kdy papež mládeži věnoval. Je jeho reakcí na jejich otázky a 

podněty. Jeho myšlenky jsou velice konkrétní a zároveň aktuální a týkají se mládeže celého světa. Poukazuje na 

největší problémy, se kterými se mládež v současnosti potýká. Papež zde hovoří o doprovázení na cestě do 
Božího království, dává mladým inspiraci ve svatých a vybízí je ke stálému „TEĎ“. … 

Sekce pro mládež ČBK 

 

 

2. Konference o mládeži 
 

Zájemcům nabízíme naši tradiční konferenci o mládeži, letos na téma Digitální evangelizace. Proběhne v 

rekreačním zařízení Vyhlídka v Blansku ve dnech 5. – 6. 12. 2019. … Řečníky a další informace naleznete na 
webu <https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191024konference-o-mladezi-digitalni-evangelizace>. 

Vojtěch Orlík, Sekce pro mládež ČBK 

 

 

3. Průvodce adventem 2019 – nabídka Pastoračního střediska brněnské 

diecéze 
 

Nabízíme věřícím ve farnostech brožuru Průvodce adventem 2019, která může pomoci k užitečnému prožití 
adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, 

Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, 

Bruno Ferrero, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, 
Klemens Schaupp, Steven Scheier, Josef Suchár, Marie Svatošová, Michal Zamkovský.  

Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) je možné si objednat přes formulář na stránkách Pastoračního střediska 

brněnské diecéze <https://pastorace.biskupstvi.cz>, poštou (Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 5, 
601 43 Brno) nebo e-mailem <dolezelova@biskupstvi.cz>. Cena jednoho kusu je 9 Kč. Nezapomeňte prosím uvést 
počet objednávaných kusů a jestli chcete přiložit složenku. 

Průvodce adventem bude dostupný uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android, aplikaci 
bude možné zdarma stáhnout na Google Play.  

R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze 

 
 

4. Rozhodnutí o změně statutu kostelů 
 

Rozhodnutím čj. BB-2211/19 ze dne 31. 10. 2019 Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, diecézního biskupa 

brněnského, dochází ke změně statutu kostelů na území Římskokatolické farnosti Luleč. S platností od 

1. 11. 2019 se stává dosavadní filiální kostel sv. Izidora v obci Luleč farním kostelem a dosavadní farní kostel sv. 
Martina v obci Luleč filiálním kostelem Římskokatolické farnosti Luleč. 

 

 

5. Nabídka z FATYMu Vranov – brožurky s křesťanskou tematikou 
 

FATYM Vranov nad Dyjí v tiskovém apoštolátu A.M.I.M.S. vydává křesťanské brožurky, které šíří pouze                       
za doporučený příspěvek na tisk a poštovné. … 

 R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D. 

 

 

 

 



6. Statistika světové katolické církve za rok 2017 
 

Vatikánská zpravodajská agentura Fides představila při příležitosti 93. světového dne misií statistiky dle ročenky 
katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae aktualizované k 31. 12. 2017. 

Světová populace – K 31. 12. 2017 žilo na světě 7.408.374.000 osob, což je o 56.085.000 osob více než v 

předešlém roce. Nárůst se týká všech kontinentů, z čehož nejvíce Afriky a poté Asie. 

Počet katolíků – Na světě je 1.313.278.000 katolíků, což je o 14.219.000 více než v roce 2016. Nárůst se týká 

všech kontinentů, v Evropě přibylo 259.000 katolíků, po třech letech úbytku. Největší nárůst je tradičně v Africe 

(+5.605.000) a Americe (+6.083.000), následuje Asie (+2.080.000) a Oceánie (+191.000). Celkový počet katolíků 

na světě je 17,73 %. 

Počet obyvatel a katolíků na kněze – Počet obyvatel na kněze se zvýšil také v tomto roce, celkem o 132 osob, 

což činí 14.468 obyvatel na kněze. Kromě Asie (–887) tento počet na všech kontinentech stoupl. Počet katolíků 

na kněze celkově stoupl o 38 osob, což je podobný údaj jako v roce předchozím (+39). Celkově se jedná o 3.168 

katolíků na kněze. Na všech kontinentech krom Asie (–15) a Afriky (–9) tento počet stoupl. V Evropě se jedná o 

nárůst o 29 katolíků na kněze. 

Diecéze a misionářské stanice – Počet diecézí se navýšil pouze o jednu a je jich nyní celkem 3.017. Počet 

misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 2.659 (+519). Počet misionářských stanic bez přítomnosti 

kněze se snížil na všech kontinentech celkem o 4.696. 

Biskupové – Celkový počet biskupů na celém světě narostl o 36 osob a dosáhl celkového počtu 5.389. Mírný 

nárůst je patrný na všech kontinentech kromě Afriky. 

Kněží – Celkový počet kněží na celém světě klesl také v tomto roce a dosáhl počtu 414.582 (–387). Největší 
pokles byl zaznamenán v Evropě (–2.946), zatímco největší nárůst se týká Afriky (+1.192) a Asie (+1.424). Počet 

diecézních kněží se celosvětově snížil o 21 a dosáhl počtu 281.810, největší pokles se týká Evropy (–2.048). 

Počet řeholních kněží se celkově snížil o 366 a dosáhl počtu 132.772. 

Stálí jáhni – Počet stálých jáhnů ve světě stoupá, k 31. 12. 2017 o 582 oproti předchozímu roku. Celkově jich je 

46.894. Největší nárůst se týká Ameriky (+408) a Evropy (+142). 

Řeholníci a řeholnice – Počet řeholníků (ne-kněží) klesl o 1.090 a dosáhl celkového počtu 51.535. Pokles se 

kromě Afriky týká všech kontinentů. Stejný klesající trend se týká také řeholnic, kterých celkově ubylo 10.535. 

Počet řeholnic na celém světě je 648.910. Největší pokles je zaznamenán v Evropě (–7.960) a Americe (–4.893), 

zatímco v Africe a Asii počet řeholnic stoupl. 

Sekulární instituty – Počet mužských členů sekulárních institutů pokles o 33 osob a je jich celkem 585. Počet 

ženských členů sekulárních institutů poklesl o 343 osob a dosahuje celkového počtu 22.057 členů. 

Laičtí misionáři a katecheté – Celkový počet laických misionářů na světě je 355.800, což představuje nárůst o 

1.057, nejvíce v Evropě (+836) a Americe (+691). Počet katechetů stoupl celkem o 34.032 oproti předchozímu 

roku, který vykazoval pokles. Celkem je na celém světě 3.120.321 katechetů. Největší nárůst zaznamenala 

Amerika (+22.532) a Afrika (+11.405), zatímco v Evropě počet katechetů klesl o 2.897. 

Bohoslovci – Počet bohoslovců klesl i v tomto roce, celkově o 832, a dosáhl celkového počtu 115.328. Pokles se 

týká Ameriky (–853), Evropy (–401) a Asie (–385), zatímco Afrika (+786) a Oceánie (+21) vykazují nárůst. 

Diecézních bohoslovců je celkem 70.706, tj. o 411 méně než v předchozím roce, řeholních bohoslovců je celkem 

44.622, tj. o 421 méně než v předchozím roce.  Výběr ze zveřejněného přehledu – zdroj TS ČBK 

 

 

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 

 
R. D. Mgr. Marek Coufal, farní vikář ve farnostech Přímětice, Citonice, Horní Břečkov, Hrádek u Znojma, 

Lukov u Znojma a Valtrovice a excurrendo administrátor in materialibus ve farnostech Citonice, Horní 

Břečkov a Lukov u Znojma, s platností od 1. 11. 2019 vyvázán ze všech ustanovení s výjimkou 

ustanovení farním vikářem ve farnosti Přímětice, ve farnostech Citonice, Horní Břečkov a Lukov u 
Znojma ustanoven excurrendo administrátorem a navíc ustanoven farním vikářem ve farnostech Práče, 

Prosiměřice a Těšetice u Znojma.  

R. D. Mgr. Jindřich Čoupek, farář a moderátor ve farnosti Přímětice, excurrendo administrátor ve farnostech 

Práče, Prosiměřice a Těšetice u Znojma a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnostech 

Citonice, Horní Břečkov a Lukov u Znojma pověřený péčí o pastoraci mládeže ve znojemském děkanství 

a duchovní službou pro Oblastní charitu Znojmo, s platností od 1.  11. 2019 vyvázán z ustanovení 

excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnostech Citonice, Horní Břečkov a Lukov u Znojma. 

Josef Hurt, stálý jáhen brněnské diecéze působící v jáhenské službě ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, s 

platností od 1. 11. 2019 ustanovení k jáhenské službě ukončeno.  

R. D. Josef Prchal, kněz plzeňské diecéze dosud působící v plzeňské diecézi, s platností od 1. 11. 2019 na dobu 

jednoho roku ustanoven do služby duchovního správce sester dominikánek v řeholním domě ve Střelicích 

u Brna.  



P. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, SDB, farní vikář ve farnosti Žďár nad Sázavou-II a školní kaplan Biskupského 

gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáru nad Sázavou, na základě žádosti ze 

dne 19. 6. 2019 a indultu Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského 

života ze dne 28. 9. 2019 s účinností od 1. 11. 2019 inkardinován do brněnské diecéze.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

8. Úmrtí 

 
P. Ing. Josef Čupr, SI, dlouholetý redaktor Radia Vatikán.  

Narodil se 30. 1. 1934 v Býkovicích (farnost Dlouhá Lhota). V roce 1967 emigroval, aby mohl studovat 

teologii; 18. 3. 1972 byl v Římě vysvěcen na kněze a 9. 10. 1972 vstoupil k jezuitům. Po noviciátu pak 

působil v letech 1974 – 1991 jako redaktor Radia Vatikán a věnoval se pastoraci krajanů a uprchlíků, 

8. 12. 1982 složil slavné sliby. V letech 1989 – 1991 byl navíc spirituálem Papežské koleje Nepomucenum 

v Římě. Po návratu do vlasti v roce 1991 byl zvolen provinciálem a zasloužil se obnovu struktury a 

fungování České provincie Tovaryšstva Ježíšova (vybudování řádové rezidence v Brně, zřízení rezidence 

a Centra Aletti v Olomouci, založení exercičního domu v Českém Těšíně, zřízení probačního domu-

noviciátu v Kolíně). V letech 1998 – 2013 byl vicesuperiorem komunity v Kolíně, od roku 2003 navíc 

působil i jako farní vikář u sv. Štěpána v Praze na Novém Městě. V září 2013 nastoupil do brněnské 

komunity a byl ustanoven duchovním správcem sester františkánek v Brně na Grohově a výpomocným 

duchovním v Brně u jezuitů. Zemřel 9. 10. 2019 v nemocnici Milosrdných bratří v Brně, pohřben byl 
14. 10. 2019 v kryptě jezuitského kostela v Brně. R. I. P. 


