Z diecézního oběžníku…
(únor 2021)

1. Nóta o Popeleční středě
K označování věřících popelem v době pandemie vydala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zvláštní nótu, …
která uvádí:
Kněz po modlitbě svěcení popela a pokropení popela svěcenou vodou (přitom nic neříká) pronáší jednou
pro všechny přítomné formuli, jak je uvedena v Římském misálu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Potom si kněz umyje ruce a nasadí roušku chránící nos
a ústa; pak označuje popelem věřící, kteří přistupují k němu, nebo – když je to vhodné – přistupuje on
k věřícím a oni stojí na svých místech. Kněz bere popel a sype ho na hlavu jednoho každého člověka;
nic přitom neříká.
Při sypání popela na hlavu, které je symbolické, je třeba užít jen malé množství a zachovat tak ohleduplnost vůči
těm, kteří budou svátostinu přijímat.

2. Nové invokace v Loretánských litaniích
Na základě okružního listu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (Prot. N.
296/20), připravila Liturgická komise ČBK překlad tří nových invokací do Loretánských litanií (LK ČBK čj.
7/2021). Česká biskupská konference jejich české znění schválila na svém 125. zasedání 20. 1. 2021:
Za invokaci Matko církve
se vloží invokace Matko milosrdenství,
Matko božské milosti
Matko naděje,
Útočiště hříšníků
Útěcho migrujících.
Mons. Mgr. Martin David, předseda Liturgické komise ČBK

3. Informace Diecézního katechetického centra
Postní pátky se sv. Josefem
Postní pátky v brněnské katedrále se letos uskuteční on-line přes YouTube kanál [Katedrála Petrov]. Vzhledem
k probíhajícímu Roku sv. Josefa budou letos duchovní promluvy zaměřeny právě na postavu sv. Josefa.
Promluvy je možné sledovat on-line v postní pátky od 18:15 nebo později ze záznamu.
Program:
19. 2. sv. Josef v Písmu svatém – R. D. Zdeněk Drštka
26. 2. sv. Josef v církvi – Mons. Jiří Mikulášek
5. 3. sv. Josef a práce – jáhen Jiří Dyčka
12. 3. sv. Josef a rodina – jáhen Josef Múčka
19. 3. sv. Josef a duchovní život – R. D. Jindřich Kotvrda

4. Velký Špalíček s.r.o.
Na základě souhlasu Ekonomické rady brněnské diecéze a sboru poradců koupilo Biskupství brněnské
na sklonku roku 2020 od společnosti Generali Immobilien GmbH nákupní galerii Velký Špalíček v historickém
centru Brna. Objekt je využíván řadou nájemců obchodních a kancelářských prostor. Velký Špalíček je také
místem, které nabízí nejen možnost nákupu, ale svým charakterem je rovněž prostorem pro vzájemná setkávání
a volnočasové aktivity.
Zakoupení společnosti Velký Špalíček s.r.o., IČ 26771551, se sídlem Dominikánská 350/5, 602 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 121140, je investicí
do unikátní komerční nemovitosti za účelem využití prostředků z náhrad za nevydaný církevní majetek. Část
kupní ceny biskupství financuje bankovním úvěrem. Výnos z této investice přispěje k dlouhodobému
financování hlavní činnost církve – pastorace, vzdělávání, sociální služby atd.

5. Získání titulu
R. D. ThLic. Ing. Jiří Janalík, školní kaplan Biskupského gymnázia Brno a správce kaple Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova na Biskupském gymnáziu v Brně, získal dne 27. 1. 2021 v oboru systematická teologie a křesťanská
filosofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci titul doktor (ve zkratce
„Ph.D.“).
K získání akademického titulu blahopřejeme!

6. Oznámení o inkardinaci
Rozhodnutím Kongregace pro zasvěcený život ze dne 7. 1. 2021 byl P. ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec,
OSA, exkardinován z augustiniánského řádu a inkardinován do arcidiecéze olomoucké.

7. Úmrtí
Dne 2. 10. 2020 zemřel P. Tomáš Aleš Pospíšil, OP, působící v plzeňské diecézi.
Narodil se 9. 5. 1951 v Ostravě - Vítkovicích, 8. 5. 1978 vstoupil k dominikánům a 31. 12. 1983 složil
ve Skorkově u Staré Boleslavi věčné sliby. Na kněze byl vysvěcen tajně 22. 8. 1987 v Lipsku. Po uvolnění
studoval v letech 1990 – 1993 na Angelicu v Římě, rok působil jako lektor na CMTF UP v Olomouci
a v červenci 1994 nastoupil jako kaplan do farnosti u sv. Jiljí v Praze. Od května 2002 působil v brněnské
diecézi jako kooperátor ve Znojmě u sv. Kříže, v listopadu 2008 nastoupil jako farní vikář do konventu
Plzeň - Slovany. Zemřel 2. 10. 2020, pohřben byl 10. 10. 2020 do řádového hrobu na Ústředním hřbitově
v Plzni.
Dne 13. 1. 2021 zemřel R. D. Mgr. Pavel Hruška, kněz - důchodce.
Narodil se 23. 11. 1955 v Brně. Vstoupil do Řádu řeholních kanovníků sv. Augustina windesheimské
kongregace a 17. 3. 1996 byl v Brně - Tuřanech vysvěcen na kněze. V červenci 2004 z řádu odešel a byl
inkardinován do brněnské diecéze. Od roku 2002 působil jako výpomocný duchovní v Brně u sv. Jakuba,
v roce 2012 byl ze zdravotních důvodů ze služby vyvázán. Pobýval u sester těšitelek v Rajhradě a podle
možností vypomáhal ve farním kostele a v nedalekých Opatovicích. Po zhoršení zdravotního stavu byl
přijat do Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích, odkud po čase odešel do kněžského domova
ve Staré Boleslavi a zpovídal v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. V prosinci 2020 byl kvůli další vážné
nemoci převezen zpět do Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích, kde 13. 1. 2021 zemřel.
Pohřben byl 23. 1. 2021 do rodinného hrobu v Brně - Tuřanech.
Dne 14. 1. 2021 zemřel P. Jan Rybář, SI, působící v královéhradecké diecézi.
Narodil se 16. 7. 1931 v Brně, mládí prožil v Bílovicích nad Svitavou. Vstoupil k jezuitům a 14. 8. 1949
zahájil na Velehradě noviciát. Při násilném zrušení klášterů v noci 13. 4. 1950 byl internován (Bohosudov,
Hájek, Klíčavská přehrada), po propuštění 9. 5. 1951 složil v Brně 15. 8. 1951 první sliby. V roce 1952 byl
povolán k PTP (Mimoň, Zdechovice, Česká Třebová, Karlovy Vary), od prosince 1954 pracoval
v civilních zaměstnáních v Brně jako dělník ve strojírenství a stavebnictví, v roce 1959 v železárnách
v Třinci. Dne 10. 5. 1960 byl zatčen a odsouzen na 2 roky (doly Ostrava - Heřmanice, věznice Valdice),
ve Valdicích ho biskup Karel Otčenášek 17. 2. 1962 tajně vysvětil na kněze. Po propuštění na amnestii
v roce 1962 vypomáhal v duchovní správě ve středisku Marianum v Janských Lázních a po uvolnění
v roce 1968 dokončil studia teologie v rakouském Innsbrucku. V roce 1969 nastoupil do královéhradecké
diecéze: krátce působil v Hradci Králové, v prosinci 1969 byl poslán do farnosti Trutnov - Poříčí
a 14. 8. 1971 složil slavné sliby. V lednu 1987 nastoupil do střediska Marianum v Janských Lázních
a v letech 1990 – 2004 byl děkanem v Rychnově nad Kněžnou. Po odchodu do důchodu v roce 2004 žil
v Trutnově, psal články a knihy a přednášel. Zemřel 14. 1. 2021, pohřben byl 23. 1. 2021 v Bílovicích nad
Svitavou. Za přínos v boji za obnovu svobody a demokracie byl oceněn pamětní medailí Václava Bendy
(2011), medailí hejtmana Královehradeckého kraje (2015) a stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR
(2017). Knihy: Musíš výš (kniha fejetonů, 2004, 2007), Kam jdeme? Uvedení do křesťanství (kniha
fejetonů), Deník venkovského faráře (kniha rozhovorů, 2016), Rybář na poušti (kniha fejetonů, 2020).

Dne 3. 2. 2021 zemřel P. Stanislav Peroutka, SI, působící v arcidiecézi olomoucké.
Narodil se 21. 9. 1933 v Krumvíři. V srpnu 1949 vstoupil k jezuitům na Velehradě, v dubnu 1950 byl
zatčen a internován v Bohosudově, Hájku a na Klíčavě. Po propuštění v listopadu 1950 pracoval jako
dělník ve Slatině a ve Svitavách, 15. 8. 1951 složil v Brně první sliby. Vojenskou službu vykonal u PTP
v Novákách, Dobroníně u Jihlavy, Čáslavi a Bechyni. V listopadu 1959 byl zatčen a 1. 4. 1960 za
nedovolené pokračování v řeholním životě („podvracení republiky“) odsouzen k 5 letům vězení;
propuštěn byl na amnestii v květnu 1960, pak pracoval jako dělník v Brně. Od srpna 1968 studoval
teologii v rakouském Innsbrucku a 6. 12. 1969 tam byl vysvěcen na kněze. Po návratu do Československa
pracoval v JZD Krumvíř. Teprve v roce 1971 se mohl zapojit do veřejné duchovní správy. Nejprve byl
kooperátorem v Bučovicích a poté ve Šlapanicích u Brna, od roku 1973 byl administrátorem ve Žďárci,
kde 5. 11. 1975 složil slavné sliby. Od roku 1978 byl administrátorem v Šakvicích, Pouzdřanech
a Popicích u Hustopečí, od roku 1980 administrátorem v Šatově, Havraníkách, Hnanicích a Popicích
u Znojma. V roce 1988 se stal farářem ve Velkém Újezdě a v srpnu 1990 byl ustanoven v perenském
týmu administrátorem v Horních Věstonicích, Dolních Věstonicích, Pavlově a Strachotíně. V roce 1996
byl povolán do olomoucké arcidiecéze, působil v Mohelnici, jako farář a představený komunity na
Velehradě a od roku 2003 vypomáhal na Svatém Hostýně. Zemřel 3. 2. 2021, pohřben byl 10. 2. 2021 na
hostýnském hřbitově.
Dne 6. 2. 2021 zemřel Josef Poštulka, kostelník brněnské katedrály.
Narodil se 27. 3. 1955 v Šumperku, mládí prožil v Prostějově, maturoval na střední ekonomické škole.
Pracoval jako prodavač a skladník. V roce 1988 přišel do Brna a nastoupil jako kostelník a sakristián
do katedrály sv. Petra a Pavla, kde působil až do konce života. Zemřel 6. 2. 2021, pohřben byl 12. 2. 2021
do rodinného hrobu na Městském hřbitově v Prostějově.
R. I. P.

