Z diecézního oběžníku…
(květen 2021)

1. Kněžské a jáhenské svěcení
Pokud nedojde ke změnám v bezpečnostních a hygienických opatřeních, udělí v sobotu 19. 6. 2021 při
bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské
svěcení:
– kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze
Jiří Dyčka (*1994) … z farnosti Blansko
Milan Werl (*1984) … z farnosti Brno - Obřany
– jáhenské svěcení přijme bohoslovec
Josef Janoušek (*1984) … z farnosti Moravské Budějovice
Bude-li trvat pouze limitovaný počet účastníků při bohoslužbě, přednostně budou místa určena pro rodinu
svěcenců.
Svěcení bude možno, stejně jako loni, sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

2. Diecézní ministrantský tábor
Diecézní ministrantský tábor s názvem Přátelé Krále, spojenci, který pořádají bohoslovci brněnské diecéze
společně s DCM i DCŽM, se uskuteční ve dnech 10. – 17. 7. 2021 na faře v Osové Bítýšce. Cena tábora je
1500 Kč, se slevou 200 Kč pro sourozence. Tábor je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ
(od ukončené 6. třídy).
Prosím, nabídněte vašim ministrantům možnost strávit týden ve společenství kluků na táboře. Počet míst je
omezen.
Více informací, plakátek a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni -ministrantskytabor/> .
P. Jan Patty Pavlíček, hlavní vedoucí

3. Poutní Tammím
Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže od 15 do 30 let již na druhou pouť za duchovní povolání.
V termínu 15. – 19. 8. 2021 se během pěti dní putování přes vrcholy Hrubého Jeseníku chceme společně modlit,
slavit eucharistii a zakusit bratrské společenství na cestě pod širým nebem.
Trasa poutě: Hora Matky Boží u Králík – Kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova.
Zájemci ať se ozvou do 15. 7. 2021 na adresu <poutnitammim@gmail.com> .
Jan Pecháček a Dominik Frič, bohoslovci

4. Letní diecézní setkání mládeže
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé ve věku 14 – 20 let na Letní diecézní setkání mládeže
11. – 15. 8. 2021 v Brně. Mladí se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše
svaté a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Přihlašování se slevou
bylo
spuštěno
5. 5. 2021.
Všechny
informace
budou
přibývat
na
webových
stránkách
<https://mladez.biskupstvi.cz/dsm> .

5. Sbírka na pronásledované křesťany
Na 6. neděli velikonoční byla vyhlášena sbírka na pronásledované křesťany. Letos se uskuteční 9. 5. 2021
a konkrétně bude určena na pomoc křesťanům Blízkého Východu.

6. Sbírka na charitativní účely
V neděli 23. 5. 2021 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely.

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
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 31. 5. 2026.
R. D. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc., pověřený pastorací v brněnských nemocnicích a v Domě léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a člen Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví, s platností
od 1. 5. 2021 ustanoven výpomocným duchovním v pastoraci v brněnských nemocnicích a v Domě léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

8. Udělení služby lektora
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dne 5. 5. 2021 v kapli sv. Cyrila a Metoděje v AKS
Olomouc udělil službu lektora bohoslovci brněnské diecéze Milanu Pazderovi.

