
Zprávy z diecéze… 
(září 2020) 

 
 

1. Informace k současné epidemiologické situaci 
 

Od 25. 8. 2020 platí v celé České republice povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí, 

což se týká také bohoslužeb. Dále byla omezena kapacita těchto akcí ve vnitřních prostorách na 500 osob. Při 
větším počtu přítomných je třeba zajistit samostatné sektory pro 500 osob. 

Rozhodnutím generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula ze dne 31.  8. 2020 a v souvislosti                   

s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 8. 2020 mohou s platností od 1. 9. 2020 
návštěvy Biskupství brněnského vstupovat do jeho prostor pouze s ochrannou rouškou na ústech a nosu. 

Další informace o mimořádných opatřeních na webu ministerstva zdravotnictví <https://koronavirus.mzcr.cz/>. 

 

 

2. Diktatura versus naděje 
 

Biskupství brněnské a Ústav pro studium totalitních režimů zvou na výstavu Diktatura versus naděje                                    

o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 – 1989. Vernisáž se uskuteční 
17. 9. 2020 od 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Brně, výstava bude otevřena od 18.  9. do 8. 10. 2020.  

 

 

3. Oznámení o novém periodiku 
 

Od letošního roku začal vycházet bulletin Testimonium martyrii, který podává informace a svědectví o životě                      

a víře služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly. Bulletin má přispět k tomu, aby byla diecéze připravena 

na budoucí očekávaný dar nových svatých. Na internetových stránkách <https://kanonizace.biskupstvi.cz> jsou 
jednak informace o kanonizačním řízení, jednak bulletin v elektronické podobě ke stažení, případně k objednání 
tištěné verze zdarma.  

 
 

4.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

P. ThLic. Mgr. Ladislav Árvai, SI, dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 9. 2020                                

do 31. 8. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně  

   . . . a s platností od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 pověřen navíc pastorací Slováků v Brně.  

R. D. Mgr. Petr Bartoněk, farář ve farnosti Břežany u Znojma, excurrendo administrátor ve farnostech Božice 

a Litobratřice, zastupující exorcista pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství znojemském                               

a duchovní službou ve věznici Znojmo, s platnosti od 1. 9. 2020 ukončeno pověření duchovní službou                        

ve věznici Znojmo.  

P. Mgr. Karel Doležel, SDB, s platností od 3. 8. 2020 ustanoven duchovním správcem Kongregace Milosrdných 

sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně.  

P. ThLic. Tomasz Samuel Kazański, SAC, farní vikář ve farnosti Radešínská Svratka a pověřený službou 

asistenta modliteb exorcismu, s platností od 1. 8. 2020 ustanoven na dobu pěti let do služby zastupujícího 

exorcisty (pověření službou asistenta modliteb exorcismu ukončeno).  

Mons. Dr. Jan Mráz, moderátor pro liturgii a kulturu, kancléř diecézní kurie, farář ve farnosti u kostela sv. 

Tomáše v Brně, člen správní rady Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze,  

člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním první skupiny formačních setkání kněží 

a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, jmenování členem správní rady 

Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze prodlouženo do 31. 7. 2025.  

D. Pavel Rostislav Novotný, OPraem., farní vikář ve farnostech Nová Říše a Krasonice pověřený duchovní 

službou mezi uniformovanými složkami v rámci Moravské hasičské jednoty, o. s., na území brněnské 

diecéze, s platností od 1. 7. 2020 na dobu dalších tří let pověření duchovní službou mezi uniformovanými 

složkami v rámci Moravské hasičské jednoty, o. s., prodlouženo.  

P. Mgr. Slavomír Peklanský, SAC, farní vikář ve farnosti Jámy, s platnosti od 1. 8. 2020 pověřen navíc na dobu 

pěti let službou asistenta modliteb exorcismu.  



R. D. Mgr. Jaromír Smejkal, farář ve farnosti Kurdějov pověřený duchovní službou pro vězně a osoby závislé 

na alkoholu a drogách v brněnské diecézi a pověřený duchovní službou ve věznicích Brno - Bohunice, 

Břeclav a Znojmo, s platnosti od 1. 9. 2020 ukončeno pověření duchovní službou ve věznici Znojmo.  

R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti Klobouky u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Brumovice 

na Moravě a Krumvíř, nesídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a člen 

Kněžské rady, s platností od 1. 9. 2020 ustanoven farářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni 

(jmenování nesídelním kanovníkem a členem Kněžské rady zůstávají v platnosti).  

R. D. Mgr. Ivo Valášek, kněz českobudějovické diecéze, farní vikář ve farnostech Klobouky u Brna, Brumovice 

na Moravě a Krumvíř, s platností od 1. 9. 2020 ve farnosti Klobouky u Brna ustanoven farářem                                

a ve farnostech Brumovice na Moravě a Krumvíř excurrendo administrátorem.  

R. D. Mgr. František Vavruša, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, platností od 1. 9. 2020 

ustanoven farním vikářem ve farnosti Brno - Lesná.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

  

5. Úmrtí 
 

Dne 9. 7. 2020 zemřel R. D. Vladimír Konečný, dlouholetý farář v Brumovicích na Moravě.  

Narodil se 9. 4. 1926 v Moravském Krumlově. Po kněžském svěcení, které přijal 16.  4. 1950 v Brně, byl 

povolán k PTP, teprve v lednu 1954 mohl nastoupit do kněžské služby jako kooperátor do Olbramovic                   
u Mor. Krumlova a potom do Miroslavi. Koncem roku 1955 byl ustanoven krátce do Žerotic jako 

prozatímní administrátor, jako kooperátor na rok do Bystřice nad Pernštejnem a pak do Hodonína.                       

V letech 1958 – 1971 byl administrátorem v Hrádku u Znojma a Valtrovicích. V srpnu 1971 nastoupil 

jako administrátor a později jako farář do Brumovic na Moravě, odkud spravoval od roku 1993 ještě 

farnost Boleradice. V obou farnostech pak zůstal od roku 2008 až do smrti jako výpomocný duchovní.                

V letech 1983 – 1999 vykonával navíc funkci děkana klobouckého. Zemřel 9. 7. 2020 v nemocnici                         

v Břeclavi, pohřben byl 18. 7. 2020 do kněžského hrobu v Brumovicích na Moravě.  

V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra                     
a Pavla. Byl v SMC. R. I. P. 

 


