
Z diecézního oběžníku… 
(červenec 2022) 

 

 

1. Teologický kurz 2022 – 23 
 

Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický kurz (dále TK). 

Bude probíhat od října 2022 do června 2023 v Brně (16 sobotních setkání od 9 do 15 hodin). TK je vhodný pro 

zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, a je nutný jako první stupeň vzdělání jednak pro 

budoucí katechety na farách, jednak pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté 

přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby). Předpokládáme, že se otevře také program Učitelství 
náboženství pro ZŠ, který probíhá jako program celoživotního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UPOL. 

Přihlášky do TK se podávají nejpozději do 15. 9. 2022. Elektronickou přihlášku spolu s podrobnějšími 
informacemi o kurzu naleznete na stránkách Diecézního katechetického centra na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

… 

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra 

 

2. Duchovní cvičení VIA 
 

Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let zaměřené na rozlišování povolání se uskuteční                         

1. – 5. 8. 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede R. D. Mgr. Martin 

Rumíšek, farář ve farnosti Bzenec. Informace a přihlašování je možné na adrese 
<http://www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/via>. … Petr Hyánek, bohoslovec olomoucké arcidiecéze 

 

3. Exercicie pro všechny 
 

Komunita Blahoslavenství pořádá 14. – 20. 8. 2022 v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 
duchovní cvičení. …        P. Vojtěch Koukal 

 

4. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

P. ThLic. Mgr. Ladislav Árvai, SI, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a pověřený pastorací 

Slováků v Brně, s platností od 1. 9. 2022 ustanovení farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba 

v Brně a pověření pastorací Slováků v Brně prodlouženy do 31. 8. 2023.  

R. D. Mgr. Petr Balát, farář ve farnosti Brtnice a excurrendo administrátor ve farnosti Střížov u Jihlavy, 
s platností od 1. 7. 2022 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti Budišov                   

u Třebíče a excurrendo administrátorem ve farnosti Pyšel.  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 ve farnosti Budišov u Třebíče ustanoven farářem a současně vyvázán                           
z ustanovení farářem ve farnosti Brtnice a z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Střížov                 

u Jihlavy.  

R. D. Mgr. Petr Bartoněk, farář ve farnosti Břežany u Znojma, excurrendo administrátor ve farnostech Božice 

a Litobratřice, zastupující exorcista a kaplan pro mládež v děkanství znojemském, s platností od 1. 7. 2022 

ustanovení do služby zastupujícího exorcisty prodlouženo na dobu dalších 5 let.  

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, emeritní biskup brněnský, s platností od 30. 6. 2022 na dobu 5 let ustanoven 

biskupským vikářem pro duchovní život kněží a jáhnů.  

R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, moderátor pro formaci kněží a pro stálé jáhny, sekretář a ceremonář 

diecézního biskupa, notář diecézní kurie, auditor Diecézního církevního soudu, rektor kostela sv. Maří 

Magdalény v Brně a IV. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností 

od 1. 8. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Blansko  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 jmenován nesídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla 

v Brně (z dosavadních ustanovení zůstávají: moderátor pro formaci kněží a pro stálé jáhny a auditor 

Diecézního církevního soudu).  

R. D. Mgr. Jiří Dobeš, farář ve farnosti Třebíč - město, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Horní 

Újezd u Třebíče a děkan děkanství třebíčského, s platností od 1. 8. 2022 vyvázán z ustanovení excurrendo 

administrátorem ve farnosti Horní Újezd u Třebíče a současně ustanoven navíc excurrendo 

administrátorem ve farnosti Stařeč.  



R. D. Martin Hönig, farní vikář ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín, s platností od 1. 8. 2022 ustanoven 

farním vikářem ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov.  

R. D. Mgr. Ing. Josef Janoušek, novokněz brněnské diecéze, s platností od 19. 6. 2022 ustanoven farním 

vikářem ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně.  

R. D. Mgr. Pavel Kafka, moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze, správce Fondu 

na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, kooperátor v duchovní správě u kostela sv. Maří 

Magdalény v Brně, excurrendo administrátor ve farnostech Domašov a Svatoslav a vedoucí druhé 

skupiny formace stálých jáhnů brněnské diecéze, s platností od 1. 7. 2022 na dobu 5 let ustanoven navíc 

generálním vikářem brněnské diecéze a současně vyvázán z ustanovení kooperátorem v duchovní správě 

u kostela sv. Maří Magdalény v Brně,  

   . . . s platností od 1. 7. 2022 navíc udělena vládní moc k vyřizování všech záležitostí týkajících se zplatnění 

manželství v základu,  

   . . . s platností od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2026 jmenován navíc členem Sboru poradců  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 ustanoven navíc rektorem kostela sv. Michala v Brně.  

R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko, člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený 
moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží, místoděkan děkanství blanenského, pověřený 

duchovní službou pro Oblastní charitu Blansko a nemocniční kaplan v Nemocnici Blansko, 

s platností od 1. 8. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Velké Meziříčí a excurrendo administrátorem                         

ve farnostech Bory a Netín (z dosavadních ustanovení zůstávají: jmenování členem Diecézní komise pro 

formaci kněží a pověření moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží)  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2025 jmenován navíc děkanem děkanství velkomeziříčského.  

R. D. Ing. Martin Kohoutek, farář ve farnosti Milonice a excurrendo administrátor ve farnostech Dobročkovice 

a Nemotice, s platností od 1. 8. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Pohořelice a excurrendo 

administrátorem ve farnosti Vlasatice.  

R. D. Mgr. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat Kanonie premonstrátů v Nové Říši, farář ve farnosti Nová 

Říše a excurrendo administrátor ve farnostech Krasonice a Stará Říše, s platností od 1. 8. 2022 vyvázán                     

z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnostech Krasonice a Stará Říše.  

R. D. Mgr. Jan Krbec, farář ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou, výpomocný duchovní ve farnosti Třebíč -

 město a duchovní rádce pobočného spolku Orel župa Sedlákova, s platností od 1. 8. 2022 ustanoven navíc 

excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Újezd u Třebíče.  

R. D. Mgr. Jan Kříž, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti u katedrály sv. 

Petra a Pavla v Brně a I. hebdomadář Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, s platností 

od 19. 6. 2022 ustanoven farním vikářem ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín.  

R. D. Mgr. Roman Kubín, rektor kostela sv. Michala v Brně, III. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly 

sv. Petra a Pavla v Brně, člen Sboru poradců, člen Diecézní komise pro formaci kněží a pověřený 

duchovní péčí pro oblast církevní turistiky v brněnské diecézi, s platností od 1. 8. 2022 vyvázán ze služby 

v brněnské diecézi v souvislosti s uvolněním ke službě v rámci Sekce pro mládež ČBK  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 jmenován navíc nesídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra                 

a Pavla v Brně (z dosavadních jmenování zůstává členem Sboru poradců).  

R. D. Mgr. Stanislav Mahovský, farář ve farnosti Stařeč a excurrendo administrátor ve farnosti Čáslavice, 

s platností od 1. 8. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Milonice a excurrendo administrátorem                           

ve farnostech Dobročkovice a Nemotice.  

R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář ve farnosti Želetava a excurrendo administrátor ve farnostech Litohoř a Předín, 

s platností od 1. 8. 2022 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Jakubov u Moravských 

Budějovic.  

R. D. Martin Mokrý, farní vikář ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov, s platností                           

od 1. 8. 2022 ustanoven administrátorem ve farnosti Třešť a excurrendo administrátorem ve farnostech 

Kostelec u Jihlavy a Růžená.  

D. Mgr. Štěpán Jiří Novák, OPraem., novokněz Řádu premonstrátů Kanonie premonstrátů v Nové Říši  

dosud působící v jáhenské službě ve farnostech Nová Říše a Stará Říše, s platností od 19. 6. 2022 

ustanoven farním vikářem ve farnostech Stará Říše a Krasonice.  

R. D. Mgr. Josef Novotný, farář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti, s platností                       

od 1. 8. 2022 vyvázán ze služby v brněnské diecézi v souvislosti s uvolněním ke službě v Teologickém 

konviktu v Olomouci.  

D. Mgr. Siard Kamil Novotný, OPraem., farní vikář ve farnostech Nová Říše a Stará Říše, s platností                       

od 1. 8. 2022 ustanoven administrátorem ve farnosti Šaratice a excurrendo administrátorem ve farnostech 

Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou.  

D. Pavel Rostislav Novotný, OPraem., farní vikář ve farnostech Nová Říše a Krasonice a pověřený duchovní 

službou mezi uniformovanými složkami v rámci Moravské hasičské jednoty, o. s., na území brněnské 

diecéze, s platností od 1. 8. 2022 vyvázán z ustanovení farním vikářem ve farnosti Krasonice.  



R. D. Mgr. Pavel Pacner, farář ve farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě, excurrendo 

administrátor ve farnostech Březí u Mikulova, Dolní Věstonice, Klentnice, Perná a Sedlec u Mikulova, 

excurrendo administrátor ad interim ve farnosti u kostela sv. Jana v Mikulově na Moravě a ve farnostech 

Bavory, Dobré Pole, Horní Věstonice, Pavlov u Mikulova, Pohořelice a Vlasatice, probošt Význačné 

kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, moderátor týmu v Mikulově na Moravě, děkan děkanství 

mikulovského a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav, s platností od 1. 8. 2022 

vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ad interim ve farnostech Pohořelice a Vlasatice.  

R. D. Jan Pavlíček, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně, s platností od 1. 8. 2022 ustanoven 

farním vikářem ve farnostech Osová Bítýška a Březí u Osové Bítýšky  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 jmenován navíc spolupracovníkem Diecézního centra mládeže a členem týmu 

Diecézního centra života mládeže.  

P. Mgr. Jindřich Martin Poláček, OP, výpomocný duchovní v děkanství znojemském, s platností od 1. 7. 2022 

ustanovení výpomocným duchovním prodlouženo do 31. 7. 2022  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2024 ustanoven administrátorem ve farnosti Brtnice a excurrendo 

administrátorem ve farnosti Střížov u Jihlavy.  

R. D. Mgr. Jiří Polach, farář ve farnosti Budišov u Třebíče a excurrendo administrátor ve farnosti Pyšel, 

s platností od 1. 7. 2022 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Josef Prchal, duchovní správce sester dominikánek v řeholním domě ve Střelicích u Brna, s platností                 

od 1. 11. 2022 ustanovení duchovním správcem sester dominikánek prodlouženo do 31. 10. 2023.  

R. D. Mgr. Lubomír Řihák, administrátor ve farnosti Babice u Lesonic a excurrendo administrátor                             

ve farnostech Jakubov u Moravských Budějovic a Martínkov, s platností od 1. 8. 2022 vyvázán                            

z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Jakubov u Moravských Budějovic a ustanoven navíc 

excurrendo administrátorem ve farnosti Čáslavice.  

D. Mgr. Bc. Petr Pavel Severin, OPraem., administrátor ve farnosti Šaratice a excurrendo administrátor                       
ve farnostech Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou, s platností od 1. 8. 2022 ustanoven excurrendo 

administrátorem ve farnostech Stará Říše a Krasonice.  

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, farář ve farnosti Velké Meziříčí, excurrendo administrátor ve farnostech Bory                      

a Netín, děkan děkanství velkomeziříčského a vedoucí formace stálých jáhnů v brněnské diecézi,                           

s platností od 1. 8. 2022 na dobu 5 let ustanoven biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání 

(jmenování vedoucím formace stálých jáhnů v brněnské diecézi zůstává v platnosti).  

   . . . a s platností od 1. 8. 2022 ustanoven navíc rektorem kostela sv. Maří Magdalény v Brně.  

R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, excurrendo administrátor ve farnosti 

Brno - Nová Líšeň a nesídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s platností                

od 1. 7. 2022 jmenován navíc diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci pro XVI. řádné 

generální shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“.  

R. D. PhDr. Hynek Šmerda, Ph.D., farář ve farnosti Třešť a excurrendo administrátor ve farnostech Kostelec                 

u Jihlavy a Růžená s platností od 1. 8. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Staré Hobzí a excurrendo 

administrátorem ve farnosti Cizkrajov.  

R. D. Mgr. Bohumil Urbánek, administrátor ve farnosti Staré Hobzí a excurrendo administrátor ve farnosti 

Cizkrajov, s platností od 1. 8. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Mikulčice.  

R. D. Mgr. Petr Vrbacký, dosud působící v Teologickém konviktu v Olomouci, s platností od 1. 8. 2022 

ustanoven farářem ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti  

Mons. Mgr. Josef Zouhar, farář ve farnosti Hodonín, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Mikulčice 

a děkan děkanství hodonínského, s platností od 1. 8. 2022 vyvázán z ustanovení excurrendo 

administrátorem ad interim ve farnosti Mikulčice. 

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 
 

5. Úmrtí 

 
Dne 7. 7. 2022 zemřel D. Ludolf Josef Kazda, OPraem., působící v plzeňské diecézi.  

Narodil se 13. 3. 1947 v Brně. V roce 1967 vstoupil k premonstrátům (kanonie Teplá), na kněze byl 

vysvěcen 28. 6. 1970 v Českých Budějovicích. Jako kaplan působil v Chebu a ve Vlašimi, samostatně 

působil v Číhané (1972), v Čestlicích (1980) a  vŘíčanech u Prahy (1982). V roce 1990 byl jmenován 

děkanem v Mariánských Lázních, současně se jako provizor podílel na obnově tepelského kláštera.                    

Od roku 1992 působil jako městský farář v Teplé, v roce 1995 nastoupil do Dolního Žandova a krátce                

na to se vrátil jako farář do Mariánských Lázní. Byl také okrskovým vikářem chebským. Ze zdravotních 

důvodů byl ustanoven výpomocným duchovním v Plzni, po zlepšení působil v Plasích a okolí. V roce 

2000 byl jmenován biskupským vikářem pro diakonii, vykonával funkci prezidenta Diecézní charity, 

později působil jako biskupský vikář pro pastoraci. V letech 2007  – 2014 byl kancléřem kurie. Byl také 

rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni a diecézním penitenciářem. V poslední době působil                      

v Domově sv. Jiří v Plzni. Zemřel 7. 7. 2022 v Plzni, pohřben bude 16. 7. 2022 v Oticích u Říčan. 

R. I. P. 


