
Z diecézního oběžníku… 
(květen 2022) 

 

1. Nový nuncius v České republice 
 

Dne 1. 5. 2022 oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, že na základě jmenování papeže Františka se novým 

apoštolským nunciem v České republice stává Mons. Jude Thaddeus Okolo, titulární arcibiskup novický 

(Novica). 

Narodil se 18. 12. 1956 v Kanu v Nigérii, na kněze byl vysvěcen 2. 7. 1983. V roce 1990 vstoupil                             

do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na apoštolských nunciaturách na Srí Lance, na Haiti,                       

v Antilách, ve Švýcarsku, v České republice (2003  – 2006) a v Austrálii. Dne 2. 8. 2008 byl jmenován 

apoštolským nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, 6. 10. 2013 apoštolským nunciem v Dominikánské 

republice a apoštolským delegátem v Portoriku, 13. 5. 2017 apoštolským nunciem v Irsku. Kromě rodné 

igboštiny hovoří anglicky, francouzsky, italsky, německy, španělsky a česky. 

 

 

2. Kněžské a jáhenské svěcení 
 

V sobotu 18. 6. 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí diecézní biskup Vojtěch 

Cikrle kněžské a jáhenské svěcení: 

– kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze 

 Ing. Josef Janoušek (*1984)  …z farnosti Moravské Budějovice 

 Mgr. Jan Kříž (*1995) …z farnosti Blížkovice 

– jáhenské svěcení přijme bohoslovec 

 Ing. Tomáš Zámečník (*1989) … z farnosti Brno - Bystrc 

Svěcení bude možno sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“. 

 

 

3. Letní teologický seminář 
 

Diecézní katechetické centrum v Brně zve všechny zájemce na třetí ročník Letního teologického semináře. 

Seminář se uskuteční od pátku 15. 7. do soboty 16. 7. 2022 v Brně v prostorách fary Petrov 9. Přednášejícími 

budou kněží brněnské diecéze R. D. Mgr. Zdeněk Drštka (téma Člověk – Boží obraz a podoba) a R. D. ThLic. 

David Ambrož (téma Mesiánské zázraky). Podrobnější informace na <https://kc.biskupstvi.cz>.  

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

 

 

4. Letní škola Božího slova 
 

Centrum pro katechezi v Olomouci zve na Letní školu Božího slova. Tato akce je otevřená všem zájemcům                      

o prohlubování života víry. Pozvat na ni můžete ty, kteří se aktivně podílejí na životě farnosti, ale i katechumeny 

nebo dospělé biřmovance. Téma letošního roku volně navazuje na synodální proces a zní: „Buď, kým jsi: Boží 

lid“. Přednášet budou R. D. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D., a R. D. Mgr. Jan Liška. 

Letní škola se bude konat v termínu 20. – 23. 7. 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Více 

informací o akci a přihlašování najdete na stránkách <https://www.katechetiolomouc.cz>. 
převzato z ACO 04/2022

 

 

 

5. Diecézní ministrantský tábor 
 

Diecézní ministrantský tábor s názvem Přátelé Krále, spojenci, který pořádají bohoslovci brněnské diecéze 

společně s DCM i DCŽM, se uskuteční ve dnech 10. – 17. 7. 2021 na faře v Osové Bítýšce. Cena tábora je 

1500 Kč, se slevou 200 Kč pro sourozence. Tábor je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ                          

(od ukončené 6. třídy). 

Více informací, plakátek a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-

tabor/>. 

P. Jan Patty Pavlíček, hlavní vedoucí 



6. Papežská misijní díla – informace 
 

Dne 22. 5. 2022 bude prohlášena za blahoslavenou Pauline Jaricot, zakladatelka modlitby živého růžence (1826) 

a Díla šíření víry (1822), pozdějšího hlavního pilíře Papežských misijních děl (1922). Papežská misijní díla v ČR 

při této příležitosti vydávají skládanku s krátkým životopisem Pauline Jaricot a modlitební kartičku s prosbou                     

o přímluvu. 

Pauline Jaricot je také průvodkyní v letošním ročníku Misijního putování – Radostná cesta s Živým růžencem. 

Budete se s ním moci seznámit během května na stránkách <https://www.missio.cz> a odtamtud si jej také stáhnout 

do mobilu či požádat o zaslání v listinné podobě. Jde o opravdu živé zpracování radostného růžence vhodné pro 

malé děti, mládež i dospělé, pro pohybově zdatné i nemohoucí. 

U příležitosti Noci kostelů 2022 nabízíme misijní pexesa, kartičky Kintuadi nebo zapůjčení misijní výstavy. 

Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD 

 

 

7. Nabídka letního ubytování v AKS Olomouc 
 

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin ubytování pro věřící jednotlivce, 

manžele, rodiny nebo větší skupiny. Z provozních důvodů je podmínkou ubytování minimálně na dvě noci.                     

V případě zájmu nabízíme duchovní program, který zajistí kněz ze semináře. K osobní modlitbě je možné využít 

kapli. V domě je k dispozici kuchyně. V ceně je započítáno povlečení (podrobný ceník je v přiloženém 

plakátku). 

Bližší informace: e-mail <sekretariat.aks@ado.cz>, mobil 734 287 975.  

R. D. ThLic. Pavel Stuška, PhD., rektor AKS
 

 

 

8. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 

 
R. D. Mgr. Václav Knotek, farář ve farnosti Lipůvka, excurrendo administrátor ve farnosti Černá Hora, 

pověřený péčí o ministranty v brněnské diecézi a pověřený k dobrovolné duchovní službě ve Věznici 

Kuřim, s platností od 1. 5. 2022 ustanoven navíc vězeňským kaplanem ve Věznici Kuřim 

(nahrazuje dosavadní pověření k dobrovolné duchovní službě tamtéž).  

 

 

 

 


