Z diecézního oběžníku…
(říjen 2021)

1. Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu
Diecézní biskupové Čech, Moravy a Slezska se 5. 10. 2021 setkali v Praze se členy národního synodálního týmu,
aby společně debatovali o dokumentech i fázích synodálního procesu Za církev synodální. Biskupové také vydali
společnou výzvu pro věřící, aby se do synodálního procesu zapojili.
————————————————————

Drahé sestry a drazí bratři!
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená
doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my
všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali
o naplnění poslání církve.
Od neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má
formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit
společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je
cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě
navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního
procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich
diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou
cestu, po které se máme vydat.
K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat,
z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu
s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.
Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech
zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením.
My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!
Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty
ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci
na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody
v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty
zabývat.
Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý
apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být
užitečný“ (1 Kor 12,7).
Vaši čeští a moravští biskupové

2. Exercicie Lectio divina
Ve dnech 17. – 25. 11. 2021 se budou konat na Vranově u Brna exercicie Lectio divina. Tato duchovní cvičení
založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy
každodenním duchovním rozhovorem.
Exercicie povedou P. ThLic. Tomasz Samuel Kazański, SAC (1. etapa – sv. Marek), P. Mgr. Andrzej
Kaliciak, SDS (2. etapa – sv. Matouš) a P. ThLic. Martin Sedloň, OMI (3. etapa – sv. Lukáš).
Exercicie jsou určeny pro všechny věřící – laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou
přihlásit na adrese <lectiodivinacz@gmail.com> , <https://www.lectiodivina.cz> .
P. ThLic. Tomasz Samuel Kazański, SAC, Slavkovice

3. Výběrové řízení
Biskupství brněnské, zřizovatel ŠPO Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava, vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení místa ředitele. Nástup k 1. 11. 2021, termín uzávěrky přihlášek je 22. 10. 2021.
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., generální vikář

4. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. doc. Josef Beneš, Th.D., ochránce spravedlnosti a obhájce svazku u Diecézního církevního soudu, cenzor
pro brněnskou diecézi a výpomocný duchovní v děkanství brněnském, s platností od 1. 12. 2021
do 30. 11. 2026 ustanovení ochráncem spravedlnosti a obhájcem svazku u Diecézního církevního soudu
prodlouženo.
R. D. Mgr. Vít Fatěna, farář ve farnosti Křepice u Hustopečí a excurrendo administrátor ve farnosti Přísnotice,
s platností od 18. 10. 2021 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Přísnotice
a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnostech Boleradice a Diváky.
R. D. Mgr. Blažej Hejtmánek, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou - I a místoděkan děkanství žďárského,
s platností od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2025 jmenování místoděkanem děkanství žďárského prodlouženo.
O. Mgr. Vasyl Gorbljanskyj, kněz Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice,
překladatel ukrajinského a ruského jazyka u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026 jmenování překladatelem u Diecézního církevního soudu prodlouženo.
R. D. Mgr. Ing. Marek Husák, DiS., administrátor ve farnosti Jimramov a excurrendo administrátor
ve farnostech Dalečín a Sulkovec, s platností od 1. 10. 2021 pověřen navíc péčí o pastoraci mládeže
v děkanství žďárském.
Mgr. Jan Husek, stálý jáhen brněnské diecéze, s platností od 25. 9. 2021 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti
u kostela sv. Jakuba v Brně.
R. D. Vojtěch Libra, farní vikář ve farnostech Moravské Budějovice, Blížkovice, Častohostice, Lukov
u Moravských Budějovic a Nové Syrovice, s platností od 1. 10. 2021 pověřen navíc péčí o pastoraci
mládeže v děkanství moravskobudějovickém.
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD., stálý jáhen brněnské diecéze, auditor Diecézního církevního soudu
v Brně, ceremonář moderátora pro sdružení křesťanů a v jáhenské službě v děkanství slavkovském,
s platností od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2026 ustanovení auditorem u Diecézního církevního soudu v Brně
prodlouženo,
Mgr. Pavel Mikšů, stálý jáhen brněnské diecéze, s platností od 25. 9. 2021 ustanoven k jáhenské službě
ve farnosti Křenovice u Slavkova.
R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář ve farnosti Želetava a excurrendo administrátor ve farnostech Martínkov
a Předín, s platností od 1. 10. 2021 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti
Martínkov a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Litohoř.
Ing. Bc. Vladimír Olšan, stálý jáhen brněnské diecéze, s platností od 25. 9. 2021 ustanoven k jáhenské službě
ve farnosti Kunštát na Moravě.
Bc. Jakub Ondráček, stálý jáhen brněnské diecéze, s platností od 25. 9. 2021 ustanoven k jáhenské službě
v děkanství moravskokrumlovském,
R. D. Mgr. Lubomír Řihák, administrátor ve farnosti Babice u Lesonic a excurrendo administrátor
ve farnostech Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř, s platností od 1. 10. 2021 vyvázán z ustanovení
excurrendo administrátorem ve farnosti Litohoř a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti
Martínkov.
R. D. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, administrátor ve farnosti Blučina a excurrendo administrátor ve farnosti
Měnín, s platností od 18. 10. 2021 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Přísnotice.
R. D. Rudolf Zbožínek, farář ve farnosti Boleradice, excurrendo administrátor ve farnosti Diváky a zástupce
České republiky v CEP (Kolokviu evropských farností), s platností od 18. 10. 2021 na základě žádosti
o uvolnění pro působení v plzeňské diecézi vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

5. Noví řádoví představení
Provincie kapucínů v ČR oznamuje, že dne 1. 9. 2021 byl novým provinčním ministrem opět zvolen P. Mgr.
Dismas Michael Tomaštík, OFMCap., provinčním vikářem byl zvolen P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý,
OFMCap.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

6. Získání titulu
R. D. PhDr. Mgr. René Strouhal, farář ve farnosti Moutnice a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství
modřickém, získal dne 24. 6. 2021 v oboru pedagogika / andragogika na Univerzitě Jana Ámose Komenského
v Praze titul doktor filosofie (ve zkratce „Ph.D.“).
K získání akademického titulu blahopřejeme!

