Z diecézního oběžníku…
(listopad 2021)

1. Poselství papeže Františka ke světovému dni mládeže
Papež František vydal k letošnímu 36. světovému dni mládeže, který se koná na Slavnost Krista Krále, své
poselství, v němž přibližuje mladým motto „Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“, ale zároveň je
vybízí „k duchovnímu putování, které je dovede ke Světovému dni mládeže v Lisabonu v roce 2023“.

2. Změna v možnosti získání plnomocných odpustků za zemřelé
Dle dekretu Apoštolské penitenciárie je letos stejně jako v loňském roce možné získat plnomocné odpustky
spojené s návštěvou hřbitova kterýchkoli osm dní během celého měsíce listopadu dle vlastní volby.

3. Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021
Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také
v letošním roce chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony.
Na základě závěrů 128. plenárního zasedání ČBK se tímto obracím na duchovní správce, aby zajistili, aby se
ve středu 17. 11. 2021 symbolicky v 17 hodin rozezněly na několik minut kostelní zvony jako připomínka
listopadových událostí roku 1989. Všem děkuji.
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK

4. Týden modliteb za mládež
V týdnu před Slavností Krista Krále (14. – 21. 11. 2021) proběhne Týden modliteb za mládež, který je vyhlášen
biskupy.
Obracím se na vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden
věnovali modlitbě za mladé lidi. Pro letošní rok Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu:
⚫ modlitbu za mládež (k tiskovému i elektronickému použití),
⚫ jednu přímluvu, která je možná vložit do libovolných přímluv při každé mši svaté v Týdnu modliteb
za mládež,
⚫ plakát (který je možný dotvořit aktuálními místními informacemi),
⚫ událost na Facebooku: TMM – Týden modliteb za mládež!,
⚫ video TMM pro mládež,
⚫ video TMM pro ostatní (biskup Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., zve rodiče a prarodiče mladých
k podpoře jejich modlitby i k samotné modlitbě za ně).
Všechny tyto materiály naleznete na odkazu <https://tinyurl.com/sekcepromladez> .
Jménem všech spolupracovníků ze Sekce pro mládež vám děkuji za všechno, co pro mládež děláte a za to, že
jako dobří pastýři vedete mladé lidi ke Kristu Ježíši.
R. D. Mgr. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

5. Adventní duchovní obnova VIR
Duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční
ve dnech 26. – 28. 11. 2021 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní obnovu povede
R. D. ThLic. Ing. Jiří Janalík, spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně.
Informace a přihlašování je možné na adrese <https://www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/> .
Petr Hyánek, bohoslovec

6. Průvodce adventem 2021 – nabídka
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí věřícím ve farnostech brožuru Průvodce adventem 2021, která může
pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto
autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI., Gregory Boyle, Vojtěch Cikrle, John Eldredge, Alexandr
Flek, Nicola Gori, Anselm Grün, Dominik Chmielewski, Thomas Leoncini, Albino Luciani, Anthony de Mello,
Éric de Moulins-Beaufort, Josef Petr Ondok, Štěpán Smolen, Martin Steffens, Tomáš Špidlík, Marek Orko
Vácha.
Brožuru formátu A5 si objednávejte výhradně přes formulář na stránkách Pastoračního střediska brněnské
diecéze <https://pastorace.biskupstvi.cz> . Poštou zasíláme minimálně 10 ks. Libovolný předem objednaný počet je
možné osobně vyzvednout na recepci biskupství brněnského (Petrov 5) a zaplatit v hotovosti. K dispozici
po 10. listopadu. Cena jednoho kusu zůstává již několik let stejná – 9 Kč.
Aplikace Průvodce adventem bude dostupná před začátkem Adventu uživatelům mobilních zařízení
s operačním systémem Android a iOS, bude možné ji zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Mgr. Petr Bartoněk, farář ve farnosti Břežany u Znojma, excurrendo administrátor ve farnostech Božice
a Litobratřice, zastupující exorcista a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství znojemském,
s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství znojemském (nahrazuje
pověření péčí o pastoraci mládeže).
P. Mgr. Šimon Batory, OFMCap., dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 11. 2021
ustanoven výpomocným duchovním v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
R. D. Mgr. Pavel Bublan, farář ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor ve farnosti Červená
Lhota, s platností od 1. 11. 2021 do 30. 9. 2025 jmenován navíc místoděkanem děkanství jihlavského.
R. D. Mgr. Jindřich Čoupek, farář a moderátor týmu ve farnosti Přímětice, excurrendo administrátor
ve farnostech Práče, Prosiměřice a Těšetice u Znojma a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu
Znojmo a péčí o pastoraci mládeže v děkanství znojemském, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc
kaplanem pro mládež v děkanství znojemském (nahrazuje pověření péčí o pastoraci mládeže).
R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D., farář a moderátor týmu ve farnosti Vranov nad Dyjí, excurrendo
administrátor ve farnostech Lančov, Olbramkostel, Štítary na Moravě a Vratěnín, pověřený péčí
o pastoraci povolání v brněnské diecézi, pastorací sídliště Přímětice a péčí o pastoraci mládeže
v děkanství vranovském a spolupracovník Diecézního centra mládeže pověřený duchovním vedením
pastorační akce Antiochia, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství
vranovském (nahrazuje pověření péčí o pastoraci mládeže).
P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. Kříže v Brně, s platností
od 1. 11. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Tomáš Fránek, B.A., administrátor ve farnosti Bučovice, excurrendo administrátor ve farnostech
Nevojice a Křižanovice u Bučovic a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství slavkovském,
s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství slavkovském (nahrazuje
pověření péčí o pastoraci mládeže).
R. D. Mgr. Bc. Václav Hejč, farář ve farnosti Křižanov, excurrendo administrátor ve farnosti Heřmanov
u Velké Bíteše a pověřený pastorací mládeže v děkanství velkomeziříčském, s platností od 1. 11. 2021
ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství velkomeziříčském (nahrazuje pověření péčí o pastoraci
mládeže).
R. D. Mgr. Ing. Marek Husák, DiS., administrátor ve farnosti Jimramov, excurrendo administrátor
ve farnostech Dalečín a Sulkovec a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství žďárském s platností
od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství žďárském (nahrazuje pověření péčí
o pastoraci mládeže).
P. Mgr. Kryštof Jiří Javůrek, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně a pověřeného
pastorací v brněnských nemocnicích, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven rektorem kostela Nalezení sv.
Kříže v Brně
. . . a s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc nemocničním kaplanem v brněnských nemocnicích
(nahrazuje dosavadní pověření pastorací v brněnských nemocnicích).
Mgr. Ladislav Kinc, v jáhenské službě ve farnostech Štěpánov nad Svratkou, Olešnice na Moravě, Rovečné
a Sulkovec, moderátor pro koordinaci duchovní služby ve věznicích na území brněnské diecéze
a pověřený duchovní službou ve věznici Kuřim, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc koordinátorem
pastorace ve věznicích na území brněnské diecéze (nahrazuje ustanovení moderátorem pro koordinaci
duchovní služby ve věznicích).

P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně a pověřený pastorací
v brněnských nemocnicích, s platností od 1. 11. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Petr Košulič, farář ve farnosti Kunštát na Moravě, excurrendo administrátor ve farnosti Sebranice
u Boskovic, auditor u Diecézního církevního soudu a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství
boskovickém, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství boskovickém
(nahrazuje pověření péčí o pastoraci mládeže).
D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem., farní vikář ve farnosti Křtiny a pověřený péčí o pastoraci mládeže
v děkanství blanenském, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství
blanenském (nahrazuje pověření péčí o pastoraci mládeže).
R. D. Vojtěch Libra, farní vikář ve farnostech Moravské Budějovice, Blížkovice, Častohostice, Lukov
u Moravských Budějovic a Nové Syrovice a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství
moravskobudějovickém, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství
moravskobudějovickém (nahrazuje pověření péčí o pastoraci mládeže).
R. D. Vojtěch Loub, farář ve farnosti Třebíč - Jejkov, pověřený výpomocí ve farnosti Třebíč - zámek, školní
kaplan Katolického gymnázia Třebíč a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství třebíčském,
s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství třebíčském (nahrazuje
pověření péčí o pastoraci mládeže).
R. D. Mgr. Petr Papoušek, farář ve farnosti Deblín, excurrendo administrátor ve farnosti Křoví, místoděkan
děkanství tišnovského a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství tišnovském, s platností
od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství tišnovském (nahrazuje pověření péčí
o pastoraci mládeže).
R. D. PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph.D., farář ve farnosti Moutnice a pověřený péčí o pastoraci mládeže
v děkanství modřickém, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven navíc kaplanem pro mládež v děkanství
modřickém (nahrazuje pověření péčí o pastoraci mládeže).
Mgr. Petr Šplouchal, v jáhenské službě ve farnosti u kostela sv. Václava v Brně - Obřanech, excurrendo
administrátor in materialibus tamtéž a pověřeného pastorací v brněnských nemocnicích, s platností
od 1. 11. 2021 ustanoven navíc nemocničním kaplanem v brněnských nemocnicích (nahrazuje dosavadní
pověření pastorací v brněnských nemocnicích).
R. D. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc., výpomocný duchovní v pastoraci v brněnských nemocnicích a v Domě
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven nemocničním
kaplanem v brněnských nemocnicích a v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
(nahrazuje dosavadní ustanovení výpomocným duchovním).
PhDr. Mgr. Jan Zapletal, v jáhenské službě ve farnosti Hodonín a pověřený pastorací v Nemocnici TGM
Hodonín, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven nemocničním kaplanem v Nemocnici TGM Hodonín
(nahrazuje dosavadní pověření pastorací v Nemocnici TGM Hodonín).
R. D. Rudolf Zbožínek, kněz brněnské diecéze uvolněný pro působení v diecézi plzeňské, s platností
od 19. 10. 2021 uděleno pověření k udílení svátosti smíření po dobu domicilu v diecézi plzeňské
R. D. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., moderátor pro koordinaci pastorace v brněnských nemocnicích,
pověřený pastorací v brněnských nemocnicích a duchovní správce sester Řádu sv. Alžběty v Brně,
s platností od 1. 11. 2021 ustanoven koordinátorem pastorace v brněnských nemocnicích
a nemocničním kaplanem v brněnských nemocnicích (ustanovení duchovním správcem sester zůstává
v platnosti).
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

8. Úmrtí
Dne 5. 10. 2021 zemřel P. Vladimír Jedlička, CSsR, kněz - důchodce žijící na Svaté Hoře u Příbrami.
Narodil se 31. 8. 1932 na Slovensku v obci Cífer. Vstoupil k redemptoristům, 9. 6. 1967 složil první
a 9. 6. 1972 slavné řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen 24. 6. 1972 v Litoměřicích. Tři roky působil jako
kaplan v Jablonném v Podještědí, pak jako administrátor od roku 1975 v Mimoni, od roku 1986
v Bohušovicích nad Ohří a od roku 1990 v Podbořanech. V roce 1994 přišel do kláštera redemptoristů
v Králíkách a vedl zde Poutní dům. V letech 2000 – 2006 byl administrátorem klášterního kostela
v Července, odtud dva roky spravoval farnost Pňovice. Od května 2006 byl členem komunity kláštera
redemptoristů v Tasovicích v brněnské diecézi. V květnu 2007 nastoupil jako kaplan u sester trapistek
v Poličanech a v červnu 2014 odešel na odpočinek do kláštera na Svaté Hoře
u Příbrami. Zemřel 5. 10. 2021, pohřben byl 13. 10. 2021 do řádového hrobu redemptoristů v Příbrami.
R. I. P.

