Z diecézního oběžníku…
(březen 2022)

1. Zemřel biskup František Václav Lobkowicz, OPraem.
Ve věku 74 let zemřel 17. února Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavské
diecéze.
František Václav Lobkowicz se narodil 5. 1. 1948 v Plzni. Vstoupil k premonstrátům, po studiích teologie
v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku složil 10. 8. 1972 v Chotěšově slavné sliby a 15. 8. 1972 byl v Praze
vysvěcen na kněze. Působil na území tehdejší olomoucké arcidiecéze ve farnostech Frýdek, Jablunkov
a Ostrava - Mariánské Hory.
Dne 17. 3. 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval světícím biskupem pražské arcidiecéze, biskupskou
konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze ho 30. 5. 1996 papež Jan Pavel II.
jmenoval jejím prvním sídelním biskupem, intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele
31. 8. 1996.
Biskupskou službu mu začaly v posledních letech komplikovat zdravotní problémy. Po náročné operaci v roce
2016 se znovu zapojil do služby, dne 1. 6. 2020 však úkoly spojené s vedením diecéze převzal pomocný biskup
Mons. Martin David jakožto nově jmenovaný apoštolský administrátorem diecéze.
Mons. František Václav Lobkowicz zemřel 17. 2. 2022 v Městské nemocnici v Ostravě, pohřben byl
26. 2. 2022 do hrobky v kostele sv. Václava v Ostravě.

2. Postní almužna
Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně.
Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv.
postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným,
konkrétně v Brně pomohou dary seniorům v Domově pokojného stáří Kamenná.
Papírovou schránku postničku si můžete vyzvednout (pokud jste tak již neučinili) na recepci Diecézní charity
Brno, třídě Kpt. Jaroše 9, Brno, nebo napište na e-mail <reditelstvi@brno.charita.cz> .
Další informace, zejména plakát s dopisem prezidenta Diecézní charity Brno Mons. ThLic. Václava Slouka
k postní almužně, najdete na stránce <dchb.charita.cz/co-delame/nase-sbirky/postni-almuzna> .
Předání výtěžku mohou duchovní dohodnout s koordinátory oblastních charit.

3. Iniciativa 24 hodin pro Pána
Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná každoročně z pátku
na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 25. a 26. března. Je vhodné nabídnout věřícím
v každém děkanství alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření
a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků. …
biskup Vojtěch Cikrle

4. Diecézní setkání mládeže
Přijměte pozvání na Diecézní setkání mládeže! Ze všech koutů brněnské diecéze se 9. 4. 2022 – v sobotu před
Květnou nedělí – můžete vypravit do Brna na Petrov a setkat se s otcem biskupem. Můžete se obohatit o spoustu
zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce! Více informací
o průběhu bude postupně přibývat na facebookové události a na <mladez.biskupstvi.cz/dsm> .
Prosíme o předání pozvánky mladým ve vašich farnostech.
Diecézní centrum mládeže v Brně

5. Noc kostelů 2022
Zveme farnosti, aby se v pátek 10. 6. 2022 zapojily do 14. ročníku Noci kostelů. Letošní motto zní „Za dne ať
Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu mu zpívat a chválit ho“ (srov. Ž 42,9). Potřebné informace
včetně elektronické přihlášky jsou k dispozici na stránkách <www.nockostelu.cz/prihlaskakostely> . Velmi nám
pomůže, když svůj kostel přihlásíte a předpokládaný program uvedete do 25. 4. 2022, aby byl prostor pro
zpracování údajů do plánovaných novin Noci kostelů.
Setkání duchovních správců ani pořadatelů neplánujeme, je však možná individuální konzultace po předchozí
domluvě. V případě dotazů se můžete obracet na diecézní koordinátorku Noci kostelů Evu Šebrlovou, Pastorační
středisko, Petrov 5, 602 00 Brno, e-mail <sebrlova@biskupstvi.cz> , tel. 533 033 287, mobil 739 923 015.
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání

6. Sbírka na pomoc Ukrajině
V souvislosti s válkou na Ukrajině byla na 8. neděli v liturgickém mezidobí 27. 2. 2022 vyhlášena mimořádná
sbírka na pomoc Ukrajině. …

7. Sbírka na velká setkání mládeže
V neděli 13. 3. 2022 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na velká setkání mládeže. …

8. Změny v ustanovení kněží
R. D. Mgr. Jiří Dobeš, farář ve farnosti Třebíč-město a děkan děkanství třebíčského, s platností od 23. 2. 2022
ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Újezd u Třebíče.
P. Mgr. Karel Doležel, SDB, duchovní správce Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod
ochranou Svaté Rodiny v Brně, s platností od 1. 3. 2022 ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti
Deblín pro Domov sv. Alžběty na Žernůvce.
Mgr. Ladislav Kinc, stálý jáhen působící v jáhenské službě ve farnostech Štěpánov nad Svratkou, Olešnice
na Moravě, Rovečné a Sulkovec, koordinátor pastorace ve věznicích na území brněnské diecéze
a pověřený duchovní službou ve Věznici Kuřim, s platností od 1. 3. 2022 ustanoven navíc vězeňským
kaplanem ve Věznici Kuřim (nahrazuje dosavadní pověření duchovní službou ve Věznici Kuřim).
R. D. Mgr. Jaromír Smejkal, farář ve farnosti Kurdějov pověřený duchovní službou pro vězně a osoby závislé
na alkoholu a drogách v brněnské diecézi a pověřený duchovní službou ve věznicích Brno-Bohunice
a Břeclav, s platností od 1. 3. 2022 ustanoven navíc vězeňským kaplanem ve Vazební věznici a ÚPVZD
Brno a ve Věznici Břeclav (nahrazuje dosavadní pověření duchovní službou ve věznicích Brno-Bohunice
a Břeclav).
PhDr. Willi Türk, stálý jáhen působící v jáhenské službě ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě
a předseda spolku Musica sacra – Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, z. s., jmenování
předsedou spolku Musica sacra prodlouženo do 28. 2. 2026.
PhDr. Ing. Vladimír Večeřa, stálý jáhen působící v jáhenské službě ve farnosti Vysoké Popovice a pověřený
duchovní službou ve Věznici Rapotice, s platností od 1. 3. 2022 ustanoven navíc vězeňským kaplanem
ve Věznici Rapotice (nahrazuje dosavadní pověření duchovní službou ve Věznici Rapotice).
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

9. Úmrtí
Dne 28. 2. 2022 zemřel Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D., kněz brněnské diecéze, vedoucí katedry biblických
věd CMTF UP Olomouc.
Narodil se 27. 3. 1948 v Olešnici na Moravě, na kněze byl vysvěcen 30. 6. 1973 v Brně. Po tříměsíční
službě kooperátora v Křižanově absolvoval dvouletou základní vojenskou službu, po návratu působil jako
kooperátor v Brně na Starém Brně a poté v Třebíči - městě. V lednu 1978 byl jmenován spirituálem
Kněžského semináře v Litoměřicích, od roku 1979 působil na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
Univerzity Karlovy se sídlem v Litoměřicích postupně jako lektor, asistent a odborný asistent. V roce
1990 byl povolán na Cyrilometodějskou teologickou fakultu do Olomouce (odborný asistent, docent,
profesor), byl vedoucím katedry biblických věd (1990 – 1991 a 1995 – 2022), proděkanem (1990 – 1991)
a děkanem (1991 – 1997). Dne 5. 4. 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Dne
27. 3. 2008 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Zemřel 1. 3. 2022
v Olomouci, pohřben byl 5. 3. 2022 v Olešnici na Moravě. V roce 2007 při příležitosti 230. výročí
založení brněnské diecéze mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu
medaili sv. Petra a Pavla.
R. I. P.

