Z diecézního oběžníku…
(duben 2022)

1. Ustanovení historické komise v řízení beatifikace služebníka Božího
Martina Středy, SI
Dne 30. 3. 2022 na Biskupství brněnském složili přísahu znalci v oboru historie, kteří byli ustanoveni brněnským
biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem. Sedmičlenné historické komisi předsedá prof. PhDr. Mgr. Tomáš
Knoz, Ph.D.
Úkolem komise je prozkoumat a vyhledat veškeré dokumenty související s danou záležitostí a ověřit
svědectví aktuální pověsti svatosti a soukromého uctívání služebníka Božího v předchozích obdobích. Hledání
dokumentů musí být prováděno v archivech všech míst, kde služebník Boží žil a působil. Po skončení bádání
a shromažďování nevydaných spisů a dokumentů musí odborníci sepsat společnou podrobnou znaleckou zprávu,
kterou spolu se shromážděnou dokumentací odevzdají biskupovi nebo jeho delegátovi.
V blízké době budou ustanoveni teologičtí cenzoři, jejichž úkolem bude prošetřit pravověrnost služebníka
Božího v oblasti víry a mravů.
Jan Makyča, moderátor kanonizačních řízení v brněnské diecézi

2. Diecézní ministrantský tábor
Čtvrtý ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci brněnské diecéze společně
s DCM i DCŽM, se uskuteční ve dnech 16. – 23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Cena tábora je 2000 Kč, sleva
200 Kč pro sourozence. Tábor je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ (od ukončené 6. třídy).
…
Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor> .
R. D. Mgr. Jan Pavlíček, hlavní vedoucí

3. Poutní Tammím 2022
Bohoslovci zvou mladé muže mezi 15 a 30 lety na 3. ročník poutě za duchovní povolání k Panně Marii
ve Frýdku. Pouť se uskuteční 17. – 21. 7. 2022.
Jan Pecháček, bohoslovec

4. Diecézní pouť rodin
Připravujeme 18. diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022 nově v areálu kláštera Porta coeli
v Předklášteří u Tišnova. Pro celé rodiny bude připraven bohatý duchovní i doprovodný program.
Bližší informace: <https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin> .
…
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

5. Změny v ustanovení kněží
Mons. Mgr. Josef Zouhar, farář ve farnosti Hodonín a děkan děkanství hodonínského, s platností od 30. 3. 2022
ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti Mikulčice.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

6. Úmrtí
Dne 18. 3. 2022 zemřel R. D. ThLic. Michael Špaček, Th.D., farář v Mikulčicích.
Narodil se 11. 11. 1950 v Brně, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze. Kněžskou službu zahájil jako
kooperátor ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, po dvou letech byl povolán do Hodonína. V listopadu
1980 byl ustanoven administrátorem v Brodu nad Dyjí, Novém Přerově a Novosedlech. V letech 1990 –
1994 byl uvolněn ke studiu v zahraničí a na Papežském orientálním ústavu v Římě vystudoval východní
teologické vědy. Po návratu nastoupil jako farář do Ždánic a Lovčic u Kyjova, zároveň působil jako
odborný asistent na teologické fakultě v Olomouci, kde vyučoval spiritualitu křesťanského východu
a liturgiku byzantského obřadu. V prosinci 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou
kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Jeho posledním působištěm byla od roku 2014 farnost
Mikulčice. Zemřel 18. 3. 2022 v nemocnici v Hodoníně, pohřben byl 26. 3. 2022 do rodinného hrobu
na Ústředním hřbitově v Brně.
Dne 8. 4. 2022 zemřel P. Vlastimil Ovčáčík, SI, kněz - důchodce žijící na Velehradě.
Narodil se 28. 12. 1929 v Kunovicích (arcidiecéze olomoucká). Po maturitě vstoupil 7. 9. 1948
na Velehradě do Tovaryšstva Ježíšova, jako novic byl v noci z 13. 4. 1950 deportován do Bohosudova
(tam složil 7. 9. 1950 první sliby), v letech 1950 – 1952 byl u PTP (Komárno, Podbořany, Hájniky,
vojenská nemocnice Olomouc) a pak pracoval v civilních zaměstnáních (Vsetín, Kunovice, Velehrad).
V květnu 1960 byl odsouzen za podvracení republiky a rok a půl byl vězněn v Praze na Pankráci, pak
pracoval jako elektrikář v Uherském Hradišti. V roce 1968 se vrátil ke studiu bohosloví v Litoměřicích
a 5. 7. 1971 ho v Brně biskup Karel Skoupý vysvětil na kněze. Působil v olomoucké arcidiecézi (Veselí
nad
Moravou,
Kyjov,
Strážnice,
Kuželov).
Poslední
sliby
složil
17. 9. 1984
v Brně. Od roku 2008 žil v kněžském domově Marianum na Velehradě, vypomáhal jako zpovědník
v bazilice a na Stojanově a duchovně pečoval o klienty ÚSP Vincentinum. Zemřel 7. 4. 2022
na Velehradě, pohřben bude 13. 4. 2022 do řádového hrobu na Velehradě.
R. I. P.

