
Z diecézního oběžníku… 
(leden 2021) 

 

 

1. Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021 

 
Milé sestry, milí bratři, milé děti, 

od 1. až do 24. ledna probíhá v celé republice další ročník Tříkrálové sbírky. Ten letošní je kvůli 

pandemii koronaviru jiný než ty předchozí. Je jiný tím vnějším. Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům, 

spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla za to, že se nezměnilo to vnitřní: ochota pomoci těm 

nejpotřebnějším lidem. To považuji za nejdůležitější. 

Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě i průběhu celé akce.                    

A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku                   

do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes třicet milionů korun a podpořili tak služby a projekty 

Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat                              

na internetových stránkách <www.trikralovasbirka.cz>. 

Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. 

Váš biskup  Vojtěch 

 

 

2. Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 

V polovině ledna 2021 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje 

křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25.  1. 2021 a jeho mottem je 

verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ (srov. Jan 15,5-9) 

 

 

3. On-line formační setkání pro lektory 
 

U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání 

pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii                   

a připomenout si praktické úkoly lektora. 

Přednášejícími jsou Mons. Mgr. Martin David (Liturgická komise ČBK), R. D. Mgr. Vojtěch Novotný 

(Papežský liturgický institut) a R. D. PhDr. Radek Martinek, Ph.D. (KTF UK). Setkání se koná ve čtvrtek 

21.1.2021 ve 20:00 hodin prostřednictvím platformy Zoom a YouTube. 

Bližší informace na <http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021>. 

R. D. PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D., Liturgie.cz 

 

 

4. Malý průvodce postní dobou 
 

Diecézní katechetické centrum připravuje i pro letošní postní dobu sešitek Malý průvodce postní dobou. 

Pomůcka nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže 

Františka. K jednotlivým nedělím jsou připravena drobná rozjímání o sv. Josefovi vzhledem k probíhajícímu 

roku sv. Josefa. Brožurky bude možné objednat od 18. 1. 2021 přes formulář na stránkách Diecézního 

katechetického centra <https://kc.biskupstvi.cz>. Cena jednoho výtisku bude 5 Kč.  

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra
 

 

 

5. Setkání mládeže v roce 2021 

 
◼  Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové bylo přesunuto z důvodů pandemie na 9. – 14. 8. 2022. 

◼  Papež František rozhodl o přesunu slavení Světového dne mládeže z Květné neděle na slavnost Ježíše Krista 

Krále (viz <https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-11/papez-prelozil-diecezni-den-mladeze-z-kvetne-nedele-

na-slavnost.html): 



„Rozhodl jsem se přenést od příštího roku diecézní konání Světového dne mládeže z Květné neděle                           

na slavnost Ježíše Krista Krále. Středem tak nadále zůstává tajemství Ježíše Krista, Vykupitele člověka, jak 

neustále zdůrazňoval svatý Jan Pavel II., iniciátor a patron Světových dnů mládeže. Drazí mladí lidé, křičte svým 

životem, že Kristus žije a kraluje, že Kristus je Pán! Budete-li mlčet, ujišťuji vás, že bude křičet kamení (srov. 

Lk 19,40).“ 

Proto v letošním roce nebudeme slavit obvyklé jarní Diecézní setkání mládeže v sobotu před Květnou nedělí. 

Z důvodu nejisté epidemické situace připravujeme letos pro středoškoláky Letní diecézní setkání mládeže                     

v Brně v termínu 11. – 15. 8. 2021. O variantě slavení na slavnost Ježíše Krista Krále vás budeme informovat. 

◼  Ve dnech 4. – 8. 8. 2021 se uskuteční Evropské setkání mládeže v Santiagu de Compostela. Pouť mládeže 

navazuje na SDM Lisabon, kdy papež mladým navrhl duchovní cestu, aby vstali a šli po cestách, které pro ně 

Bůh připravil, stejně jako Maria a svědčili o všem, co prožijí. Více na <http://www.pej21.com> (v pěti jazycích, ne 

česky). 

 

 

6. Výběrové řízení – pracovní místo 
 

Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice technik stavebních investic                          

pro Jihlavsko.  

 

 

7. Změna názvu kongregace 
 

Ke dni 1. 1. 2021 došlo ke změně názvu Kongregace Sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. 

Františka z Assisi. Nový název kongregace je Františkánky Marie Immaculaty. 

 

 

8. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. ThLic. David Ambrož, farář ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátor ve farnosti Blažovice, 

s platností od 1. 1. 2021 ustanoven farním vikářem ve farnosti Blansko.  

R. D. ICDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD., kněz bratislavské arcidiecéze, s platností od 1. 1. 2021 ustanoven                  

na dobu pěti let soudcem u Diecézního církevního soudu v Brně.  

R. D. doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a vedoucí 

Sekce pro liturgii a Sekce pro liturgický prostor a předměty Diecézní liturgické komise, s platností                           

od 1. 1. 2021 ustanoven farářem ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátorem ve farnosti Blažovice 

(jmenování vedoucím obou sekcí Diecézní liturgické komise zůstává v platnosti). 

R. D. Ing. Jan Kotík, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně  - Řečkovicích, s platností od 9. 12. 2020 

ustanoven navíc z důvodu nemoci místního faráře excurrendo administrátorem in materialibus ad interim 

ve farnostech Bořitov a Dlouhá Lhota.  

R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně  – Řečkovicích a pověřený 

službou psychologického poradenství v brněnské diecézi, s platností od 9. 12. 2020 ustanoven navíc                        

z důvodu nemoci místního faráře excurrendo administrátorem in spiritualibus ad interim ve farnostech 

Bořitov a Dlouhá Lhota.  

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

od 1. 1. 2021 ustanoven navíc farním vikářem ve farnosti Brno  - Nová Líšeň.  

R. D. Mgr. Pavel Römer, farář ve farnosti Břeclav a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti 

Lanžhot, s platností od 1. 1. 2021 pověřen navíc duchovní službou ve věznici Břeclav.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Úmrtí 
 

Dne 11. 12. 2020 zemřel R. D. Jindřich Petrucha, kněz - důchodce žijící v Nosislavi.  

Narodil se 4. 2. 1930 v Kněždubě (arcid. olomoucká), na kněze byl vysvěcen 1. 7. 1972 v Olomouci. Tři 

roky byl kooperátorem ve Slavkově u Brna, pak administrátorem v Dražovicích a Komořanech,                            

v Obyčtově a Ostrově nad Oslavou, v Syrovicích a Želešicích a od roku 1982 v Miroslavi, Bohuticích                  

a Jiřicích u Miroslavi. V roce 1989 byl ustanoven farářem ve Ždánicích a Lovčicích a v roce 1990                        

v Radešínské Svratce, odkud spravoval jeden rok farnost Jámy a pak několik let Olešnou na Moravě.                    

V letech 1999 – 2007 byl farářem v Rokytnici nad Rokytnou, pak nastoupil jako výpomocný duchovní do 

Nosislavi. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil  

za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Zemřel 11. 12. 2020 v Domově sv. Karla 

Boromejského v Praze - Řepích, pohřben byl 19.  12. 2020 do kněžské hrobky v Kněždubě. Byl v SMC. 

Dne 12. 12. 2020 zemřel Mons. Mgr. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání ostravsko-opavské 

diecéze. Narodil se 8. 1. 1951 v Bukovci, na kněze byl vysvěcen 30. 6. 1974 v Českém Těšíně. Působil 

jako kaplan nejprve v Havířově - Bludovicích, v letech 1976 – 1977 ve Frýdku a pak v Třinci, od roku 

1978 současně spravoval excurrendo farnost Střítež. Za práci s mládeží byl v roce 1984 odsouzen                             

na 6 měsíců. V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a v srpnu 1989 

farářem v Napajedlích, odkud spravoval také farnost Spytihněv a do roku 1990 ještě Pohořelice a Lhotu            

u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem zlínského děkanátu. V letech 1995 – 2005 působil jako 

spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V roce 2005 se vrátil do rodné diecéze a byl 

jmenován biskupským vikářem pro duchovní povolání. Dne 12. 1. 2012 ho papež Benedikt XVI. jmenoval 

kaplanem Jeho Svatosti. Zemřel 12. 12. 2020 v Českém Těšíně. 

Dne 26. 12. 2020 zemřel P. Václav Hurník, SDB, kněz - důchodce žijící v Ostravě.  

Narodil se 21. 9. 1945 v Ostravě - Vítkovicích. Po vstupu k salesiánům zahájil v roce 1974 noviciát                       

a 31. 12. 1975 složil ve Velkých Karlovicích (arcid. olomoucká) první sliby. Na kněze byl vysvěcen 

7. 4. 1984 v Berlíně (NDR). Do roku 1990 pracoval jako technik ve Vítkovických železárnách, přitom                     

s dalšími salesiány pracoval s mládeží (Maria Talhof u Filipovic na Opavsku, Orlí hnízdo nad obcí 

Čeladná). V letech 1990 – 1994 se podílel na obnově kostela a salesiánského domu Don Bosko v Ostravě. 

Od roku 1994 působil v brněnské diecézi jako kooperátor v Jaroměřicích nad Rokytnou s excurrendy 

Lipník u Hrotovic, Jakubov u Moravských Budějovic, Litohoř a Lukov u Moravských Budějovic, v letech 

2001 – 2004 byl navíc místoděkanem děkanství moravskobudějovického. V roce 2002 byl z Jaroměřic                    

a několika okolních farností uvolněn a přesídlil do Moravských Budějovic, k dosavadním excurrendům 

přibyly Babice u Lesonic. V září 2018 nastoupil do Charitního domova sv. Václava  

v Ostravě - Heřmanicích. Zemřel 26. 12. 2020 v Městské nemocnici v Ostravě, pohřben byl 6. 1. 2021                         

do kněžského hrobu v Polance nad Odrou. 

Dne 31. 12. 2020 zemřel Mons. Josef Fiala, výpomocný duchovní v Břežanech u Znojma.  

Narodil se 29. 3. 1925 ve Valchově u Boskovic (farnost Žďárná), kněžské svěcení přijal 16. 4. 1950                       

v Brně. Do kněžské služby nastoupil jako kooperátor do Tišnova a po roce do Moravské Nové Vsi. V září 

1956 byl poslán do farnosti Běhařovice, kde působil postupně jako kooperátor, administrátor a nakonec 

farář jedenapadesát let. Dne 6. 12. 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.                         

V roce 2007 odešel jako výpomocný duchovní do Břežan u Znojma a v klášteře sester sv. Hedviky                          

do posledních chvil sloužil také obyvatelům domova pro osoby se zdravotním postižením. V prosinci 

2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. 

Zemřel 31. 12. 2020 v Břežanech u Znojma, pohřben byl 10. 1. 2021 do kněžského hrobu v Běhařovicích. 

Byl v SMC. 
R. I. P.

 

 

 


