
Z diecézního oběžníku… 
(prosinec 2021) 

 
 

1. Jáhenské svěcení 
 

V neděli 21. 11. 2021 přijal v opatském kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši z rukou pomocného biskupa 

brněnského Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., jáhenské svěcení fr. Mgr. Štěpán Jiří Novák, OPraem. (nar. 

1992, z farnosti Nová Říše).  

 

 

2. Poděkování za zapojení do iniciativy Červená středa 2021 
 

Vážení spolubratři, děkuji vám i vašim farníkům za zapojení do čtvrtého ročníku iniciativy Červená středa – 

připomínky pronásledovaných pro víru. I přes ztížené epidemiologické podmínky se letos zapojilo přes 120 míst 

(farnosti, sbory, synagogy i veřejné instituce) a mnozí další soukromě. Modlitby i veřejné zastávání se těch, 

kterým je svoboda vyznání upírána, jsou stále velmi důležité. Díky komunikaci s organizací Aid to the Church in 

Need je naše podpora pro pronásledované posilou. V příštím roce se akce bude konat 23. 11. 2022. 

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK 

 

 

3. Betlémské světlo 2021 
 

Od roku 1990 přinášejí skauti světlo z Betléma do našich domácností, aby nám symbolicky popřáli pokojné                     

a požehnané Vánoce. Svou předvánoční službu druhým přijmou skauti také letos. Průběh akce je však pozměněn 

vlivem zhoršené pandemické situace: mezinárodní setkání v Salcburku bylo zrušeno a přenos ekumenické 

bohoslužby bude probíhat pouze formou „videozdravice“. 

Naši skauti převezmou Betlémské světlo u hranic na Břeclavsku v neděli 12. 12. 2021, převezou ho do Brna                 

a předají v 10:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

O týden později, 18. 12., bude Betlémské světlo rozváženo po celé republice. Aktuální informace jsou 

zveřejňovány na webu Betlémského světla <https://www.betlemskesvetlo.cz> . 

 

 

4. Neděle Božího slova 
 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího 

slova. (…) Na stránkách <https://biblickedilo.cz> najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech                      

a v rodinách. …  

R. D. doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla 

 

 

5. Sbírka na Bibli a sbírka na velká setkání mládeže 

 
◼  Neděle Božího slova, která tentokrát bude 23. 1. 2022, je dle rozhodnutí Plenárního zasedání ČBK také dnem 

sbírky na Bibli a její výnos bude rozdělen stejným dílem mezi České katolické biblické dílo a Českou biblickou 

společnost. 

◼  Biskupové taktéž schválili uspořádání národní sbírky na podporu setkání mládeže. Tato sbírka poslouží                      

na realizaci a organizaci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové v srpnu 2022 a účasti na Světových 

dnech mládeže, které se budou konat v portugalském Lisabonu v srpnu 2023. Sbírka se bude konat 13. 3. 2022. 

 

 

6.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

P. Mgr. Wit Marciniec, OSA, farář ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Starém Brně, 

s platností od 1. 12. 2021 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

Mgr. Josef Múčka, stálý jáhen brněnské diecéze, s platností od 1. 11. 2021 ustanoven k jáhenské službě                           

ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a koordinátorem pro stálé jáhny v brněnské diecézi.  



Fr. Mgr. Štěpán Jiří Novák, OPraem., jáhen Kanonie premonstrátů v Nové Říši, s platností od 1. 12. 2021 

ustanoven k jáhenské službě ve farnostech Nová Říše a Stará Říše.  

P. ThLic. Ing. Jozef Ržonca, OSA, PhD. et PhD., dosud působící v komunitě augustiniánů v Brně na Starém 

Brně, s platností od 1. 12. 2021 ustanoven farářem ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně 

na Starém Brně.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

7. Úmrtí 
 

Dne 7. 12. 2021 zemřel R. D. Mgr. František Limberg, kněz - důchodce žijící na Moravci.  

Narodil se 28. 2. 1941 v Rosicích u Brna, na kněze byl vysvěcen 27. 6. 1964 v Litoměřicích. Po krátkém 

působení na Vranově u Brna absolvoval základní vojenskou službu. V lednu 1967 nastoupil do duchovní 

služby postupně jako kooperátor v Brně - Tuřanech, administrátor v Kamenici u Jihlavy, kooperátor                      

v Tišnově, od září 1967 jako kooperátor v Jaroměřicích nad Rokytnou a od března 1971 jako kooperátor                      

v Blansku. Koncem roku 1972 byl ustanoven administrátorem v Nové Říši a Krasonicích, v roce 1974                 

ve Staré Říši, Nové Říši a Rozseči u Třešti. Od roku 1981 působil jako farář v Šakvicích, Pouzdřanech                  

a Popicích u Hustopečí, od září 1992 v Náměšti nad Oslavou a Hartvíkovicích. V letech 2001  – 2012 byl 

farářem v Perné, odkud spravoval nejprve Březí u Mikulova, Dolní Dunajovice a Klentnici, později Dolní 

Věstonice, Horní Věstonice a Pavlov u Mikulova. V červenci 2016 nastoupil do Charitního domova                      

na Moravci, kde do roku 2019 působil jako výpomocný duchovní. Zemřel na Moravci 7.  12. 2021, 

pohřben 13. 12. 2021 v Rosicích u Brna do kněžského hrobu. R. I. P. 

 

 


