
Z diecézního oběžníku… 
(březen 2021) 

 

1. Dobrovolná sbírka na Boží hrob 
 

Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem                        

z pokladniček u Božího hrobu nebo sbírkou konanou na tento účel na Velký pátek 2. 4. 2021. Takto získané 

prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. 

 

 

2. Nabídka kolejí v Olomouci 
 

Rektor AKS v Olomouci informuje o nabídce ubytování pro vysokoškolské studenty, kteří chtějí studovat nebo 

již studují na různých fakultách v Olomouci. AKS spravuje ubytovací zařízení o celkové kapacitě 314 lůžek                   

(ve vyčleněné části semináře a v budově Stojanovy koleje – poblíž Arcibiskupského paláce). Mimo bydlení                    

v centru města se snaží nabídnout studentům také prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Pro studenty je                  

k dispozici kněz, řádová sestra a pastorační asistentka. Řádová sestra a pastorační asistentka jsou financovány                 

z provozu kolejí. Více informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na webu <https://www.kolejeaks.cz>.  

 

 

3. Změny v ustanovení kněží 

 
P. Mgr. Milan Hermanovský, OSA, výpomocný duchovní ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie                    

v Brně na Starém Brně, s platností od 15. 2. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

P. Mgr. Jozef Jurdák, OSA, výpomocný duchovní ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně                    

na Starém Brně, s platností od 15. 2. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

P. MUDr. Zdeněk Králík, ISch, farní vikář ve farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně 

na Křenové, s platností od 1. 4. 2021 ustanovení farním vikářem ukončeno  

   . . . a s platností od 1. 4. 2021 ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti u kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie v Brně na Křenové.  

P. ThLic. Ing. Jozef Ržonca, PhD. & PhD., OSA, dosud působící v pražské arcidiecézi, s platností                             

od 15. 2. 2020 po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti 

smíření na území brněnské diecéze.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

4. Noví řádoví představení 
 

S platností od 15. 3. 2021 byla novou místní představenou řeholního domu Kongregace Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského v Moravských Budějovicích jmenována S. M. Marcela Jana Dvořáková, SCB. 

 

 

5. Úmrtí 

 
Dne 4. 3. 2021 zemřel P. František Lízna, SI, působící v olomoucké arcidiecézi.  

Narodil se 11. 7. 1941 v Jevíčku (arcid. olomoucká). Po vstupu k jezuitům 28. 4. 1968 na Velehradě strávil 

jeden rok v jezuitské koleji v Londýně a v řádovém domě v Innsbrucku, pak nastoupil jako bohoslovec       

do Litoměřic.  V roce 1972 složil v Hostimi první sliby. Po kněžském svěcení 28. 6. 1974 v Litoměřicích 

nedostal státní souhlas, pracoval proto jako sociální pracovník. Teprve 15. 3. 1990 nastoupil do duchovní 

správy, nejprve jako administrátor v Horních a Dolních Věstonicích a ve Strachotíně a od 1. 8. 1990 jako 

rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně u jezuitů; přitom se staral o nemocné, o Romy, o vězně                 

a bezdomovce. Dne 31. 7. 1993 složil na Hostýně slavné sliby. V červenci 1995 byl ustanoven v 

olomoucké arcidiecézi vězeňským kaplanem na Mírově a administrátorem ve Vyšehorkách, navíc byl 

pověřen duchovní službou pro Romy. Zemřel 4. 3. 2021 ve Fakultní nemocnici v Olomouci, pohřben byl 

12. 3. 2021 do krypty jezuitského kostela v Brně. Celkem pětkrát byl vězněn, mj. jako signatář Charty 77. 

Obdržel několik vyznamenání a ocenění – Řád TGM za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie                             

a lidských práv (2001), Cenu Františka Kriegla za práci ve vězeňství (2003), Cenu Celestýna Opitze                     

za péči o nemocné a potřebné (2013), Cenu Paměti národa (2017) a Cenu Jánose Esterházyho za šíření 

duchovního odkazu Jánose Esterházyho (2020). 
R. I. P.
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