
Z diecézního oběžníku… 
(leden 2022) 

 

 

1. Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022 

 
Milé sestry, milí bratři, milé děti, 

také letošní ročník Tříkrálové sbírky je kvůli pandemii koronaviru jiný než ty předchozí. Ale je opět jiný jen 

tím vnějším. Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla 

za to, že se nezměnilo to vnitřní: ochota pomoci těm nejpotřebnějším lidem. To považuji za nejdůležitější. 

Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě i průběhu celé akce.  

A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do 

sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 17,5 milionu korun a podpořili tak služby a projekty Charity, 

které pomáhají lidem v nouzi. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na stránkách 

<www.trikralovasbirka.cz>. 

Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. 

Váš biskup  Vojtěch
 

 

 

2. Papež František zahájil přípravy na příští Svatý rok 
 

Podle tiskového prohlášení Svatého stolce z 26. 12. 2021 pověřil papež František Papežskou radu pro novou 

evangelizaci koordinací příprav příštího jubilea v roce 2025. 

Na tento rok tak připadne 27. řádné jubileum v dějinách církve, 31. v pořadí, pokud bereme v potaz také 

mimořádné jubilejní roky. Posledním Svatým rokem byl mimořádný Rok milosrdenství, který zahájilo otevření 

Svaté brány ve středoafrickém Bangui 29. 11. 2015 a jenž vyvrcholil o necelých dvanáct měsíců později                             

ve vatikánské bazilice. Vůbec první jubileum v církevní historii vyhlásil papež Bonifác VIII. roku 1300. Svatý 

rok má být časem obrácení a smíření, solidarity a spravedlnosti ve službě Bohu i bratrům. Věřící během něho 

mohou získat plnomocné odpustky pro sebe i zemřelé.   
zdroj: česká sekce Vatican News

 

 

 

3. Jak hlásat evangelium v současné společnosti 
 

Setkání nad tématem Jak hlásat evangelium v současné společnosti se uskuteční v sobotu 19. 2. 2022 v Brně, 

přednášky budou probíhat v katedrále, zázemí bude na Petrově 2. Přednáší kněz českobudějovické diecéze 

ThLic. Josef Prokeš, absolvent oboru nová evangelizace na papežské univerzitě Gregoriana v Římě (mj. také 

autor knihy Pán se stará). Na setkání není nutné se přihlašovat předem. 

Program: 09:30 – 10:30 1. přednáška (v katedrále) Kontakt na organizátory: 

10:30 – 11:15 přestávka (Petrov 2) Diec. katechetické centrum Brno 

11:15 – 12:15 2. přednáška, případné dotazy (v katedrále) e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>  

 mše svatá v katedrále 

 

 

4. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

P. Mgr. Jindřich Martin Poláček, OP, dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 15. 1. 2022                             

do 30. 6. 2022 ustanoven výpomocným duchovním v děkanství znojemském.  

R. D. Mgr. Robert Prodělal, farář ve farnosti Tvrdonice, excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti 

Lanžhot a pověřený pastorací v Nemocnici Břeclav, p. o., s platností od 1. 1. 2022 ve farnosti Lanžhot 

ustanoven excurrendo administrátorem.  

R. D. Mgr. Pavel Römer, farář ve farnosti Břeclav, excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti 

Lanžhot a pověřený duchovní službou ve Věznici Břeclav, s platností od 1.  1. 2022 vyvázán z ustanovení 

excurrendo administrátorem in materialibus ve farnosti Lanžhot.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

 



5. Úmrtí 
 

Dne 18. 11. 2021 zemřel P. Antonín Krejčířík, SI, kněz - důchodce žijící na Velehradě.  

Narodil se 28. 6. 1933 ve Starém Městě u Uherského Hradiště, 7. 9. 1949 vstoupil na Velehradě                            

do Tovaryšstva Ježíšova. V letech 1950 – 1956 byl internován (Bohosudov, Hájek, Uh. Hradiště, Ostrava, 

Jáchymov, Valdice), teprve v roce 1968 mohl začít studovat teologii a 22. 8. 1970 byl v Litoměřicích 

vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan či administrátor na území tehdejší olomoucké arcidiecéze                        

ve farnostech Kozlovice, Valašské Meziříčí, Velké Heraltice, Bruntál, Jelení, Mezina, Moravský Kočov, 

Horní Benešov, Karlovec a Leskovec. Poslední sliby v Tovaryšstvu složil 8. 9. 1984 v Brně. Po sametové 

revoluci byl do roku 1996 regionálním představeným komunity v rozptýlení na Opavsku. V roce 1992 

nastoupil jako farář do Bruntálu, byl i místoděkanem bruntálského děkanátu. Od roku 2003 byl členem 

velehradské komunity a kaplanem poutního místa, v letech 2005  – 2007 navíc administrátorem                              

v Buchlovicích. Poslední roky prožil v kněžském domově Marianum na Velehradě. Zemřel 18.  11. 2021        

v nemocnici v Uherském Hradišti, pohřben byl 24. 11. 2021 na hřbitově na Velehradě. 

Dne 28. 12. 2021 zemřel P. Mgr. Adam Wolny, OFMConv., působící v Německu.  

Narodil se 14. 12. 1977 v Řešově (Rzesów, Polsko). V roce 1996 vstoupil k minoritům, 8.  12. 2001 složil 

věčné sliby a 31. 5. 2003 byl v Krakově vysvěcen na kněze. Po ročním působení ve farnosti Jaslo přišel           

do České republiky, byl farním vikářem čtyři roky ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě a následně 

osm let ve farnosti u sv. Janů v Brně. V roce 2016 krátce vypomáhal v Modřicích, pak v Jihlavě u Matky 

Boží a Kostelci u Jihlavy. Koncem roku 2016 byl poslán do kláštera v Ludwigshafen Oggersheim                         

v Německu a po krátkém pobytu v Polsku (Krakov, Krosno) nastoupil v roce 2018 do kláštera                              

v Bogenbergu v Německu. Zemřel 28. 12. 2021 v nemocnici v Bogen, pohřben byl 5. 1. 2022 do řádové 

hrobky na hřbitově Nejsvětějšího Spasitele v Krakově.. . . 
R. I. P.

 

 

 


