Z diecézního oběžníku…
(prosinec 2020)

1. Zřízení Římskokatolické farnosti Brno - Nová Líšeň
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dne 8. 12. 2020 po předchozím projednání s Kněžskou radou
brněnské diecéze a po kladném vyjádření brněnského děkana i farářů sousedních farností rozhodl s účinností
od 1. 1. 2021 o zřízení Římskokatolické farnosti Brno - Nová Líšeň. Farnost bude začleněna do děkanství brněnského.
Území Římskokatolické farnosti Brno - Nová Líšeň je vyčleněno z území Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí,
Brno - Líšeň, a to v rozsahu následujících ulic města Brna a jejich částí: Bartákova, Bednaříkova, Elplova, Goldova,
Hájkova, Hochmanova, Horníkova, Houbalova, Hubrova, Jírova, Konradova, Kotlanova, Koutného, Masarova, Michalova, Molákova, Nad lomem, Novolíšeňská (všechna lichá čísla a čísla 12, 12a, 14), Podbělová, Podruhova, Poláčkova,
Rotreklova, Rovnoběžná, Sedláčkova, Strnadova, Synkova, Ševelova, Štefáčkova, Velká Klajdovka, Vlkova, Zikova.

2. Plnomocné odpustky k 900. výročí trvání premonstrátského řádu
Od l. neděle adventní 2020 do svátku Křtu Páně 2022 slaví Řád premonstrátů 900 roků svého trvání. K tomuto jubileu
požádal generální opat papeže Františka o plnomocné odpustky. Papež prostřednictvím Apoštolské penitenciárie udělil
možnost získání plnomocných odpustků premonstrátům a věřícím, kteří (1) proniknuti pravou kajícností a vedeni
duchem lásky, a (2) za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce),
„jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře, a (1) budou tam účastni řádně konaných posvátných
obřadů, nebo (2) se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských
a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny, a zakončí tyto modlitby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a sv. Norberta“.
Na základě žádosti novoříšského opata Mariana Rudolfa
Kosíka, OPraem., se jedná o tyto svatyně Kanonie
premonstrátů v Nové Říši:
⚫ Nová Říše – farní a opatský kostel sv. Petra a Pavla
Stará Říše – farní kostel Všech svatých
Krasonice – farní kostel sv. Vavřince
Krasonice – poutní kaple Narození Panny Marie na
Humberku
Dlouhá Brtnice – farní kostel sv. Václava
Rozseč u Třešti – farní kostel Nejsvětějšího Srdce
Páně
⚫ Křtiny – farní kostel Jména Panny Marie
Bukovinka – filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
⚫ Střížov u Třebíče – farní kostel sv. Jiljí

Březina u Křtin – filiální kostel Panny Marie Matky
církve
⚫

Šaratice – farní kostel sv. Mikuláše
Kobeřice u Brna – farní kostel sv. Jiljí
Vážany n. Lit. – farní kostel sv. Bartoloměje

Na základě žádosti želivského opata Jáchyma Jaroslava
Šimka, OPraem., se jedná o tyto svatyně Kanonie
premonstrátů v Želivě:
⚫ Vladislav – farní kostel Nejsvětější Trojice
Koněšín – farní kostel sv. Bartoloměje
Studenec u Třebíče – kaple sv. Václava

3. Den Bible – neděle Božího slova
Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. ledna 2021. Výnos této
sbírky náleží podle rozhodnutí ČBK Českému katolickému biblickému dílu. Dosavadní sbírka v Den Bible se již nadále
nekoná.
P. Petr Chalupa, ředitel ČKBD

4. Poděkování za Červenou středu
… děkuji … za zapojení do 3. ročníku iniciativy Červená středa, připomínky pronásledovaných pro víru. I přes ztížené
epidemiologické podmínky se letos zapojilo přes 100 míst (farnosti, sbory, synagogy i veřejné instituce) a mnozí další
soukromě. Modlitby i veřejné zastávání se těch, kterým je svoboda vyznání upírána, jsou stále velmi důležité. Díky
komunikaci s britskou pobočkou organizace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need) je vaše podpora pro
pronásledované posilou.
P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK

5. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, člen Kněžské rady a nesídelní
kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností od 1. 1. 2021 ustanoven navíc
excurrendo administrátorem ve farnosti Brno - Nová Líšeň.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

6. Úmrtí
Dne 18. 11. 2020 zemřel R. D. Mgr. Josef Ondráček, významná osobnost města Břeclav, dlouholetý farář
v Břeclavi.
Narodil se 24. 12. 1941 v Blažovicích, na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1970 v Brně. Po třech letech služby
kaplana v Jedovnicích byl v roce 1973 jmenován II. dómským vikářem v Brně na Petrově. Na podzim
1978 nastoupil jako administrátor a později farář do Břeclavi, kde působil až do konce života, poslední tři
roky jako výpomocný duchovní. V letech 1999 – 2014 zastával i funkci děkana děkanství břeclavského.
Za jeho působení byl v Břeclavi postaven a 10. 9. 1995 vysvěcen nový kostel sv. Václava. V letech 1998 –
1999 spravoval otec Josef krátce i farnost Podivín, od roku 2009 byl navíc pověřen duchovní službou
ve věznici v Břeclavi. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou
službu medaili sv. Petra a Pavla. Zemřel v nemocnici v Břeclavi 18. 11. 2020, pohřben byl 28. 11. 2020
do rodinného hrobu v Blažovicích. Byl v SMC.
R. I. P.

