Z diecézního oběžníku…
(červen 2022)

1. Novým diecézním brněnským biskupem jmenován Mons. Pavel
Konzbul
Svatý otec František jmenoval 26. 5. 2022 v pořadí 14. diecézním brněnským biskupem Mons. Mgr. Ing. Pavla
Konzbula, Dr., pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře
brněnské diecéze.
Dosavadní diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle se dnem jmenování nového biskupa stal emeritním
biskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to
do slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. 6. 2022, kdy se při bohoslužbě v 16 hodin v katedrále sv.
Petra a Pavla nový biskup kanonicky ujme vedení diecéze.

2. Novým pražským arcibiskupem jmenován Mons. Jan Graubner
Svatý otec František jmenoval 13. 5. 2022 v pořadí 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem Mons.
Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.
Dosavadní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se dnem jmenování nového arcibiskupa stal emeritním
arcibiskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to do
soboty 2. 7. 2022, kdy se při bohoslužbě v 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha nový arcibiskup
kanonicky ujme vedení arcidiecéze.

3. Kněžské svěcení
V sobotu 18. 6. 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí biskup Vojtěch Cikrle
kněžské svěcení také jáhnovi fr. Mgr. Štěpánu Jiřímu Novákovi, OPraem. (*1992), z farnosti Nová Říše
(doplnění).

4. Sbírka na pronásledované křesťany
V neděli 29. 5. 2022 se uskutečnila ve všech kostelích naší diecéze sbírka na pronásledované křesťany.

5. Sbírka na charitativní účely
V neděli 5. 6. 2022 se uskutečnila ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely.

6. Sbírka na bohoslovce
V neděli 26. 6. 2022 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce.

7. Festival Kefasfest 2022
Rádi bychom vás všechny pozvali na festival Kefasfest, který se koná 24. – 26. 6. 2022 v Rosa Coeli v Dolních
Kounicích. Letos se můžete těšit například na písničkáře Michala Horáka, kapelu JASNO, Adonai, rappery Isaac
Records, zpěvačku Kateřinu Marii Tichou a spoustu dalších. Více najdete na <https://kefasfest.cz> .
Diecézní centrum mládeže v Brně

8. Národní pouť na Velehradě
Ve dnech 4. – 5. 7. 2022 se na Velehradě konají tradiční cyrilometodějské oslavy. Letos připomenou 100. výročí
založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana
(v roce 1923).
Večer lidí dobré vůle
V pondělí 4. července se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hostitel Jiří Pavlica
s Hradišťanem na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hudebních hostů. Cílem Večera lidí dobré vůle je
podpořit a povzbudit všechny lidi dobré vůle v době, která je složitá a plná výzev. Výtěžek z koncertu poputuje
na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane Nadační fond ADIUVARE, který založil arcibiskup Jan Graubner.
Další finanční prostředky budou rozděleny potřebným studentům z naší země a z válkou postižené Ukrajiny.
Dny lidí dobré vůle budou zahájeny Modlitbou za vlast, která je také organizována ve spolupráci s Armádou
ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté a široká veřejnost. I v letošním
roce se zúčastní armádní generál v. v. a veterán druhé světové války pan Emil Boček.
Program pro všechny
Během odpoledne 4. července se koná na Velehradě program Mladí fandí Velehradu. Nejen náctiletí návštěvníci
se mohou těšit na parkourové vystoupení, prostor pro freestyle na koloběžkách, skateboardu nebo in-line
bruslích a večerní GODZONE worship night. Součástí je také představení a inspirace řady aktivit mladých a pro
mladé.
Dále proběhne v rámci pondělního programu tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, aktivity pro životní
prostředí, soutěž ve fotbalových dovednostech, ruční přepisování Bible a celá řada zajímavých výstav. Největší
z nich je Země Ježíšovi zaslíbená, kterou propůjčila Kustodie Svaté země. Jedná se o vyjádření podpory křesťanů
žijících v zemích na Blízkém východě. V 16 hodin bude v Archeoskanzenu v Modré hudební odpoledne
Písnička pro „tatíčka Stojana“.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. července
Cyrilometodějské slavnosti 2022 vyvrcholí v úterý 5. července v 10:30 hodin na nádvoří před bazilikou
slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem bude pan kardinál Michael F. Czerny, rodák z Brna a jeden
z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150
hudebníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti.
Josef Kořenek, tajemník Dnů dobré vůle (zkráceno)

9. Katolická charismatická konference
Ve dnech 6. – 10. 7. 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV opět uskuteční katolická
charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní
program, tentokrát s mottem V Něm je náš pokoj… (Ef 2,14–22).
Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření – máme se pokusit překonat příkopy a propasti, které
ve společnosti i v konkrétních vztazích během dvou uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě napomůžou
jak přednášky hostů konference (P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová, Š. Smrčina, P. Petrášková), tak zejména
modlitební večery, které se tentokrát budou konat každý den. Nebude chybět ani modlitba chval za doprovodu
naší konferenční Chapely. Zahraničním hostem bude propagátorka iniciativy Mary's Meals paní Milona von
Habsburg. Dobrovolníci z tohoto hnutí se s ní budou moci osobně setkat. Součástí programu bude i divadlo
a paralelní tzv. dětská konference v pavilonu V pro děti od 4 let. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi – pro
ně bude v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor s kobercem.
Další a podrobný program je k dispozici na adrese <http://konference.cho.cz> nebo na telefonním čísle
777 087 736.

10. Letní škola Tomáše Akvinského
Česká dominikánská provincie a nakladatelství Krystal OP zvou na Letní školu Tomáše Akvinského, která
proběhne ve dnech 1. – 5. 8. 2022 v Tuchoměřicích. Letní škola bude zaměřena na společné studium nauky
a textů svatého Tomáše Akvinského věnovaných tématu stvoření a hledání jejich významu pro život náš
a dnešního světa. Součástí budou přednášky, workshopy, semináře, společné čtení textů, modlitba a diskuse.
Více informací je k dispozici na webové stránce <https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/> .

11. Kurz Samuel pro rozlišení povolání
Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní
kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání. Účastníci se scházejí jednou za měsíc v neděli
odpoledne na čtyři hodiny postupně na různých místech v diecézi.

Kurz je určen pro nezadané psychicky zdravé mladé věřící ve věku 16 – 33 let, kteří jsou připraveni prožít jej
v plném rozsahu co do účasti i náplně. Zájemci se mohou hlásit do 31. 8. 2022 na e-mail
<kurz.samuel@seznam.cz> . Po přihlášení a dodání motivačního dopisu budou pozváni na přijímací pohovor, který
se uskuteční 25. 9. 2022 v 15 hodin na Wolkrově ulici v Brně u sester Učednic Božského Mistra.
Kurz již proběhl opakovaně v několika turnusech, a to nejen v brněnské diecézi. Využívá model svého
zakladatele kardinála Carla Marie Martiniho, arcibiskupa z Milána, a řadu zahraničních zkušeností.
R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D., pověřený péčí o pastoraci povolání v brněnské diecézi

12. Zrušení dispenze od osobní účasti na nedělní bohoslužbě
Dne 20. 5. 2022 vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19 zrušil Mons. ThLic. Vojtěch
Cikrle s platností od 31. 5. 2022 dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské
diecézi dne 9. 10. 2020.

13. Změny v ustanovení kněží
R. D. Mgr. Jiří Bůžek, Dr., farář ve farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Brně – Žebětíně a znalec v oboru
genetiky u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 1. 6. 2022 pověřen navíc duchovní službou
pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB a Služby Brno.
R. D. Mgr. Bc. Václav Hejč, farář ve farnosti Křižanov, excurrendo administrátor ve farnosti Heřmanov
u Velké Bíteše a kaplan pro mládež v děkanství velkomeziříčském, s platností od 1. 6. 2022 pověřen navíc
duchovní službou pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.
P. Bc. Petr Hruška, SI, dosud studující v Římě, s platností od 1. 7. 2022 ustanoven kooperátorem v duchovní
správě u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů)
. . . a s platností od 1. 7. 2022 ustanoven navíc kaplanem pro vysokoškolské studenty v Brně.
R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko, člen Diecézní komise pro formaci kněží a pověřený
moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží, místoděkan děkanství blanenského a nemocniční
kaplan v Nemocnici Blansko, s platností od 1. 6. 2022 pověřen navíc duchovní službou pro Oblastní
charitu Blansko.
R. D. Mgr. Roman Kubín, dosavadní biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi,
rektor kostela sv. Michala v Brně, člen Sboru poradců, III. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně, člen Diecézní komise pro formaci kněží, člen správní rady Fondu na podporu
kněží a pastorace brněnské diecéze a pověřený duchovní péčí pro oblast církevní turistiky v brněnské
diecézi, s platností od 26. 5. 2022 do převzetí biskupské služby nového diecézního biskupa delegován
biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, moderátor pro službu
exorcismu, I. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, člen Kněžské rady,
člen Sboru poradců, biskupský delegát pro zasvěcené panny, prezident Akademie kanonického práva
a administrátor kanonizačního řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly, jmenování
prezidentem Akademie kanonického práva prodlouženo do 31. 3. 2027.
Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Komárově, II. prelát Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, děkan děkanství brněnského, moderátor pro ekumenismus, člen
Kněžské rady a Sboru poradců, duchovní správce sester dominikánek v řeholním domě na ulici Veveří
v Brně, pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB
a Služby Brno, moderátor pro oblast charitativní činnosti církve, prezident Diecézní charity Brno a rektor
kaplí zřízených v zařízeních Diecézní charity Brno, s platností od 1. 6. 2022 pověření duchovní službou
pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB a Služby Brno ukončeno.
P. Ing. Josef Stuchlý, M.A., SI, kooperátor v duchovní správě u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně
(u jezuitů) a pověřený spoluprací v oblasti pastorace vysokoškolských studentů v Brně, s platností
od 1. 7. 2022 ustanoven rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů) (všechna dosavadní
ustanovení zrušena).
P. Vojtěch Suchý, SI, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů), s platností od 1. 7. 2022
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

14.Noví řádoví představení
Kanonie premonstrátů v Želivě oznamuje, že dne 31. 5. 2022 byl novým želivským opatem zvolen D. ThLic.
Tadeáš Róbert Spišák, OPraem. Do služby ho uvedl generální opat řádu D. Jos Wouters, OPraem.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

