
Z diecézního oběžníku… 
(duben 2021) 

 

 

1. Vzdělávací kurzy ČBK 
 

Aktuálně probíhají všechny semináře on-line, v případě rozvolnění bude možné se účastnit fyzicky i on-line. 

Jsou určeny pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a další zaměstnance církevních institucí. 

Přihlašujte se na <vzdelavani@cirkev.cz>: 

⚫ 7. 5. on-line / Praha: Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš 

Bednařík. 

Na semináři zjistíte, jak přistupovat ke konfliktům nebo jak se zachovat vůči agresivnímu chování. 

⚫ 20. 5. on-line / Praha: Evropská Unie – příležitosti, které přináší, a jak je využít, 

lektoři Ing. Jiří Krist a PhDr. Marie Váňová, Ph.D. Školení o čerpání prostředků z Evropských fondů. 

⚫ 25. 5. on-line / Praha: Umění rozhovoru – poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Marek Jargus. 

Seminář o efektivním vedení poradenských rozhovorů. 

Všechny semináře jsou interaktivní. Kompletní nabídku najdete na <https://www.cirkev.cz/vzdelavani> . 

Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Pulkrábková, e-mail <pulkrabkova@cirkev.cz>. 

 

 

2. Poradna Svítání 
 

Biskupství brněnské obdrželo prosbu o zveřejnění informace z Diakonie ČCE o poradně Svítání: 

• Pečujete dlouhá léta o blízkého člověka a zaskočilo vás, jak se náhle a rychle zhoršuje jeho stav? 

• Staráte se o nevyléčitelně nemocného blízkého, jehož léčba byla ukončena? 

• Zemřel vám blízký člověk a chybí vám někdo, s kým můžete sdílet váš příběh? 

Brněnské středisko Diakonie ČCE nabízí pomoc pro pečující (poradíme, jak zvládnout péči o blízkého člověka, 

jak zažádat o sociální pomoc, jak upravit byt) a pozůstalé (budeme vás provázet na vaší cestě, pomůžeme vám 

zorientovat se v nové životní situaci, poskytneme praktické informace po odchodu blízké osoby). Služba je 

bezplatná. 

Bližší informace: <https://brno.diakonie.cz/poskytovane-sluzby/poradna-svitani/>. 

Kontakt: Petra Stávková, mobil 731 642 068, e-mail <poradna@diakoniebrno.cz>. 

 
 

3. Změny v ustanovení kněží 
 

Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, farář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, excurrendo administrátor                   

ve farnosti u kostela sv. Kříže ve Znojmě, děkan děkanství vranovského a děkanství znojemského a člen 

Kněžské rady a Sboru poradců, s platností od 1. 9. 2021 členství v Kněžské radě a ve Sboru poradců 

ukončeno.  

R. D. Lubor Dobeš, překladatel u Diecézního církevního soudu v Brně, jmenování překladatelem prodlouženo 

do 30. 4. 2026.  

R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko, místoděkan děkanství blanenského, člen Kněžské rady a člen 

Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním 3. skupiny formačních setkání kněží. 

s platností od 1. 9. 2021 členství v Kněžské radě ukončeno.  

P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, SI, kooperátor v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů) pověřený 

spoluprací v oblasti pastorace vysokoškolských studentů v Brně, s platností od 1. 5. 2021 vyvázán ze 

služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Jiří Plhoň, farář ve farnosti Křenovice u Slavkova a překladatel italského jazyka u Diecézního 

církevního soudu v Brně, jmenování překladatelem prodlouženo do 30. 4. 2026.  

P. Ing. Josef Stuchlý, SI, dosud působící v pražské arcidiecézi, s platností od 1. 5. 2021 ustanoven kooperátorem 

v kostele Panny Marie v Brně (u jezuitů) a pověřen spoluprací v oblasti pastorace vysokoškolských 

studentů v Brně.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 



4. Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství 
 

Mons. Giuseppe Leanza, titulární arcibiskup lilibejský a emeritní apoštolský nuncius v České republice, dne 

21. 3. 2021 v kapli Papežské koleje Nepomucenum v Římě přijal mezi kandidáty jáhenství a kněžství bohoslovce 

brněnské diecéze Daniela Martinka a Ing. Tomáše Zámečníka. 

 

 

5. Udělení služby akolyty 
 

Mons. Giuseppe Leanza, titulární arcibiskup lilibejský a emeritní apoštolský nuncius v České republice, 

dne 21. 3. 2021 v kapli Papežské koleje Nepomucenum v Římě udělil službu akolyty bohoslovci brněnské 

diecéze Ing. Josefu Janouškovi. 

 

 

6. Úmrtí 
 

Dne 26. 3. 2021 zemřel P. František Pevný, SI, kněz - důchodce žijící na Žernůvce u Tišnova.  

Narodil se 16. 2. 1921 ve Svatém Štěpánu (Brumov - Bylnice), kněžské svěcení přijal 5. 7. 1947                             

v Olomouci. Dva roky působil jako kooperátor v Drahotuších. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen na 12 

let, po odvolání na 14 let vězení (Jáchymovsko, Bory, Valdice, Mírov, Leopoldov). Ještě ve vězení 

(Leopoldov) vstoupil 31. 12. 1958 do jezuitského řádu a složil tam i své první sliby. Po propuštění                        

na svobodu v květnu 1960 pracoval v civilních zaměstnáních (dělník ve Vsetíně, údržbář v Měděnci                    

u Chomutova). V roce 1969 krátce působil v duchovní správě v Bohosudově, v rakouském Innsbrucku se 

seznamoval s řádovým životem a v srpnu nastoupil jako duchovní správce sester do Vincentina                           

na Velehradě. V letech 1971 – 93 byl kooperátorem, později farářem ve Vítkově  

u Opavy, 22. 4. 1980 složil v Brně slavné sliby. Po obnově řádového života se stal v roce 1993 

novicmistrem v Kolíně. Od roku 1997 působil v brněnské komunitě jezuitů, v letech 1998  – 2003 byl 

navíc pověřen duchovní službou pro vězně a jmenován spirituálem trvalých jáhnů. V roce 2012 byl 

oceněn pamětním dekretem ministra obrany za účast v odboji a odporu proti komunismu. Poslední dva 

roky života strávil v Domově sv. Alžběty na Žernůvce, kde 26.  3. 2021 zemřel. Pohřben byl 31. 3. 2021           

do krypty jezuitského kostela v Brně. 
R. I. P.

 

 

 


