
Z diecézního oběžníku… 
(červenec 2021) 

 

 

1. Světový den prarodičů a starých lidí 
 

V neděli 25. 7. 2021 se bude poprvé slavit Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto 

parafrázující Ježíšova slova „Já jsem s vámi po všechny dny“ (srv. Mt 28,20) a doprovodil jej zvláštním 

videoposelstvím. 

Apoštolská penitenciárie dekretem Prot. N. 757/21/1 ze dne 13. 5. 2021 vyhlásila plnomocné odpustky při 

příležitosti Světového dne prarodičů a starých lidí. 

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl 

Svatého otce) věřícím, kteří se při této příležitosti, vedeni pravým duchem pokání a lásky, zúčastní papežské mše 

ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. 

Odpustky se také téhož dne udělují těm věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě potřebných starších lidí      

v nouzi nebo v obtížné situaci (jako je nemoc, opuštěnost, tělesné postižení a podobně). 

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své 

domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu a duchovně se zúčastní oslav tohoto 

světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii. 

Plnomocné odpustky je možné získat pro sebe a pro duše v očistci. 

Apoštolská penitenciárie také vyzývá všechny kněze ke zvláštní připravenosti slavit svátost smíření, která je 

jednou z běžných podmínek pro získání odpustků. 

 

 

2. Kurz duchovního doprovázení 
 

Kurz celoživotního vzdělávání při CMTF UP v Olomouci se uskuteční v akademickém roce 2021/22. Sestává 

ze dvou částí – teoretické a praktické; praktickou část budou absolvovat vybraní účastníci. 

Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky. Přihlásit se mohou ti, kteří naslouchají lidem ohledně 

vztahu s Bohem a chtějí i obohacení pro svůj duchovní život. 

Více informací naleznete na webových stránkách <http://doprovazeni.cz>. 

Dipl.-theol. Daniel Bořkovec, ISch, Mgr. Bc. Veronika Řeháková, Ph.D., SDJ 

 

 

3.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. Mgr. Karel Adamec, farní vikář ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín, v souvislosti s uvolněním          

ke službě v plzeňské diecézi na zkušební dobu pěti let s platností od 1. 9. 2021 vyvázán ze služby                             

v brněnské diecézi.  

P. ThLic. Mgr. Ladislav Árvai, SI, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a pověřený pastorací 

Slováků v Brně, s platností od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 ustanovení farním vikářem ve farnosti u kostela 

sv. Jakuba v Brně a pověření pastorací Slováků v Brně prodlouženo.  

R. D. ThLic. David Ambrož, farní vikář ve farnosti Blansko, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farním vikářem 

ve farnostech Jemnice, Budkov a Rancířov.  

R. D. Mgr. Grzegorz Bajon, administrátor ve farnosti Kamenice u Jihlavy, excurrendo administrátor ve farnosti 

Červená Lhota a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Jihlava, s platností od 1. 8. 2021 

ustanoven administrátorem ve farnosti Kněžice u Třebíče a excurrendo administrátorem ve farnosti 

Opatov na Moravě.  

R. D. Mgr. Pavel Bublan, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a ve farnosti u kostela sv. 

Kříže ve Znojmě, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farářem ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo 

administrátorem ve farnosti Červená Lhota.  

D. Vojtěch Oldřich Divácký, OPraem., farní vikář ve farnosti Vážany nad Litavou a excurrendo administrátor 

ve farnosti Nížkovice, s platností od 1. 9. 2021 ustanoven výpomocným duchovním ve farnostech 

Nížkovice a Slavkov u Brna.  

P. Mgr. Vít Dlapka, SDB, dosud působící v diecézi českobudějovické, s platností od 1. 9. 2021 ustanoven 

farním vikářem ve farnosti Brno - Nová Líšeň.  



R. D. Mgr. Zdeněk Drštka, administrátor ve farnosti Modřice, excurrendo administrátor ve farnostech Ochoz               

u Brna a Rajhrad a překladatel latinského jazyka u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností                    

od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 jmenování do funkce překladatele prodlouženo.  

R. D. ThDr. Krzysztof Drzazga, farář ve farnosti u kostela sv. Jiří v Ořechově a excurrendo administrátor                

ve farnosti u kostela Všech svatých v Ořechově, s platností od 1. 8. 2021 vyvázán ze služby v brněnské 

diecézi.  

Mgr. Jiří Dyčka, jáhen brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti u katedrály sv. Petra                  

a Pavla v Brně a I. hebdomadář Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností od 

1. 7. 2021 ustanoven k jáhenské službě ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín,  

R. D. Mgr. Ing. Pavel Fatěna, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně -

 Bystrci, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnostech Žarošice, Archlebov a Želetice 

u Kyjova.  

R. D. Mgr. Tomáš Fránek, M.A., administrátor ve farnosti Bučovice a excurrendo administrátor ve farnosti 

Nevojice s platností od 1. 9. 2021 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Křižanovice              

u Bučovic.  

R. D. Mgr. Zdeněk Fučík, farář ve farnosti Protivanov, s platností od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 ustanoven navíc 

excurrendo výpomocným duchovním ve farnosti Drahany [olomoucká arcidiecéze] 

R. D. Martin Hönig, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven 

farním vikářem ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín.  

R. D. Mgr. Pavel Hověz, farář ve farnosti Brno - Lesná, s platností od 1. 9. 2021 ustanoven výpomocným 

duchovním ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně.  

R. D. Mgr. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář ve farnosti Telnice, excurrendo administrátor ve farnosti Prace, 

soudce u Diecézního církevního soudu v Brně a kaplan Českého olympijského výboru, s platností                    

od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 ustanovení do funkce soudce prodlouženo.  

R. D. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek, farář ve farnosti Hovorany a soudce u Diecézního církevního soudu v Brně, 

s platností od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 ustanovení do funkce soudce prodlouženo.  

R. D. Mgr. Jaroslav Jurka, farní vikář ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov, s platností                  

od 1. 8. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a ve farnosti                      

u kostela sv. Kříže ve Znojmě.  

R. D. doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., farář ve farnosti Tvarožná, excurrendo administrátor ve farnosti 

Blažovice a vedoucí Sekce pro liturgii a Sekce pro liturgický prostor a předměty Diecézní liturgické 

komise, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven výpomocným duchovním v děkanství hodonínském 

(jmenování vedoucím Sekce pro liturgii a Sekce pro liturgický prostor a předměty Diecézní liturgické 

komise zůstává v platnosti).  

P. Mgr. Petr Košák, SDB, dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 9. 2021 ustanoven farním 

vikářem ve farnosti Brno - Nová Líšeň.  

R. D. Ing. Jan Kotík, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně  – Řečkovicích a excurrendo administrátor 

in materialibus ad interim ve farnostech Bořitov a Dlouhá Lhota, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven 

farářem ve farnosti u kostela sv. Jiří v Ořechově a excurrendo administrátorem ve farnosti u kostela 

Všech svatých v Ořechově.  

R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně  - Řečkovicích, excurrendo 

administrátor in spiritualibus ad interim ve farnostech Bořitov a Dlouhá Lhota a pověřený službou 

psychologického poradenství v brněnské diecézi, s platností od 1. 8. 2021 vyvázán z ustanovení 

excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnostech Bořitov a Dlouhá Lhota.  

Mgr. Jan Kříž, jáhen brněnské diecéze, s platností od 1. 7. 2021 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti                         

u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a současně jmenován I. hebdomadářem Královské stoliční kapituly 

sv. Petra a Pavla v Brně.  

R. D. Mgr. Jaroslav Laštovička, farní vikář ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín, s platností                             

od 1. 8. 2021 ustanoven administrátorem ve farnosti Hluboké Mašůvky a excurrendo administrátorem                 

ve farnosti Únanov.  

R. D. Tomáš Marada, DiS., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a školní kaplan Církevního 

domova mládeže Petrinum, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. 

Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně – Bystrci (jmenování školním kaplanem zůstává v platnosti).  

P. Mgr. Petr Matula, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, s platností od 1. 7. 2021 

vyvázán ze služby v brněnské diecézi  

   . . . a s platností od 1. 7. 2021 po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření                    

k udílení svátosti smíření na území brněnské diecéze.  

R. D. Martin Mokrý, farní vikář ve farnosti Hodonín, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farním vikářem 

ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov.  

 



R. D. ICLic. Mgr. František Nechvátal, farář ve farnosti Dražovice, excurrendo administrátor ve farnosti 

Komořany, místoděkan děkanství slavkovského a soudní místovikář Diecézního církevního soudu v Brně, 

s platností od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 ustanovení do funkce soudního místovikáře prodlouženo.  

R. D. Bohumil Němeček, farář ve farnosti Bořitov a excurrendo administrátor ve farnosti Dlouhá Lhota,                      

s platností od 8. 7. 2021 ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti Moravec.  

R. D. Mgr. Václav Novák, farář ve farnosti Kněžice u Třebíče a excurrendo administrátor ve farnosti Opatov               

na Moravě, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti Pozořice.  

R. D. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., farní vikář ve farnosti Slavkov u Brna a excurrendo administrátor                    

ve farnosti Křižanovice u Bučovic, s platností od 1. 9. 2021 vyvázán z excurrenda Křižanovice u Bučovic.  

P. ThDr. Piotr Ryszard Pawlik, OFMConv., provinciál Řádu minoritů, s platností od 1. 9. 2021 ustanoven 

výpomocným duchovním ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně (u minoritů).  

P. Mgr. Josef František Ptáček, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni a ve farnosti Brno -

 Nová Líšeň, s platností od 1. 9. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Michal Seknička, farář ve farnosti Valeč u Hrotovic a excurrendo administrátor ve farnostech 

Dalešice a Lipník u Hrotovic, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farářem ve farnosti u kostela sv. 

Vavřince v Brně - Řečkovicích.  

P. Mgr. Krzysztof Skibiński, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, s platností                        

od 23. 9. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Roman Strossa, farář ve farnosti Batelov a excurrendo administrátor ve farnosti Dolní Cerekev, 

s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farářem ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátorem ve farnosti 

Blažovice.  

P. ThLic. Damián Jiří Škoda, OP, administrátor ve farnosti Třešť a excurrendo administrátor ve farnostech 

Kostelec u Jihlavy a Růžená, na základě žádosti ze dne 29. 4. 2018 a indultu Kongregace pro společnosti 

zasvěceného života a společnosti apoštolského života ze dne 24. 7. 2018 s účinností od 1. 7. 2021 

inkardinován do brněnské diecéze  

   . . . a s platností od 1. 7. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti Zbraslav u Brna.  

R. D. PhDr. Hynek Šmerda, Th.D., farní vikář ve farnosti Zbraslav u Brna, s platností od 1. 7. 2021 ustanoven 

farářem ve farnosti Třešť a excurrendo administrátorem ve farnostech Kostelec u Jihlavy a Růžená.  

R. D. Mgr. Štěpán Trčka, farní vikář ve farnostech Žarošice, Archlebov a Želetice u Kyjova, s platností                     

od 1. 8. 2021 ustanoven administrátorem ve farnosti Valeč u Hrotovic a excurrendo administrátorem                  

ve farnostech Dalešice a Lipník u Hrotovic.  

R. D. Mgr. Stanislav Váša, farář ve farnosti Hluboké Mašůvky a excurrendo administrátor ve farnosti Únanov, 

s platností od 1. 8. 2021 ustanoven farářem ve farnosti Batelov a excurrendo administrátorem ve farnosti 

Dolní Cerekev.  

R. D. Mgr. Milan Vavro, moderátor pro poutní aktivity v brněnské diecézi, farář ve farnosti Slavkov u Brna, 

děkan děkanství slavkovského a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Hodonín, s platností                

od 1. 9. 2021 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Nížkovice.  

R. D. Mgr. František Vavruša, farní vikář ve farnosti Brno - Lesná, s platností od 1. 9. 2021 ve farnosti Brno -

 Lesná ustanoven farářem.  

R. D. Mgr. Mgr. Milan Werl, Ph.D., novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti 

u kostela u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a ve farnosti u kostela u kostela sv. Kříže ve Znojmě,                          

s platností od 20. 6. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.  

R. D. Mgr. Bc. Tomáš Žižkovský, DiS., farní vikář ve farnosti Osová Bítýška, spolupracovník Diecézního 

centra mládeže a člen týmu Diecézního centra života mládeže, s platností od 1. 8. 2021 ustanoven 

administrátorem ve farnosti Bořitov a excurrendo administrátorem ve farnosti Dlouhá Lhota.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

 

4. Noví řádoví představení 
 

◼  Ode dne 25. 7. 2021 na dobu šesti let byla jmenována novou představenou Provincie kongregace Dcer Panny 

Marie Pomocnice S. M. Mgr. Zdeňka Švédová, FMA. 

◼  Dne 24. 6. 2021 byla při kanonických volbách jako abatyše Kláštera sester klarisek Maria Immaculata v Brně -

 Soběšicích potvrzena S. M. Agnes Jana Špinerová, OSC., a jako vikářka S. M. Mgr. Benedicta Jiřina 

Lišková, OSC. 
 

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
 

 


