
 

Z diecézního oběžníku… 
(únor 2022) 

 

 

1. Arcibiskup Charles D. Balvo byl jmenován apoštolským nunciem                      

v Austrálii 
 

Svatý otec jmenoval dne 17. 1. 2022 arcibiskupa Charlese D. Balva, apoštolského nuncia v České republice, nově apo-

štolským nunciem pro Austrálii. Zprávu o tomto jmenování oficiálně zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce. Nový 

apoštolský nuncius pro Českou republiku nebyl zatím jmenován. 

 

 

2. Tříkrálová sbírka 2022 
 

Dle sdělení Diecézní charity Brno ze dne 9. 2. 2022 se letos stali dárci do 

Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi nejštědřejšími z celé České republiky. 

Přispěli částkou 33 449 674 korun. 

Letošní sbírka proběhla tradičně s koledníky, kteří se po roční přestávce 

vrátili do ulic. Výtěžek získaný z Tříkrálové sbírky pomůže lidem, pro které 

stávající sociální systém nemá řešení a kteří žijí pod hranicí důstojného života. V 

Diecézní charitě Brno se o tyto lidi dlouhodobě a systematicky stará Charitní 

záchranná síť. Dary z Tříkrálové sbírky přispějí i na péčio nevyléčitelně 

nemocné a umírající v domácím hospici a lůžkovém zařízení v Rajhradě. Část 

peněz poputuje i na rozvoj dobrovolnictví v kraji. Přímo v Brně plánuje Charita 

využít dary v zařízeních pro lidi s mentálním postižením a autismem nebo na 

přípravu projektů na rekonstrukci Centra služeb pro lidi v krizi a rekonstrukci 

Domova pokojného stáří na Kamenné. 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v Diecézní charitě Brno jsou v tabulce 

vpravo. Podrobné výsledky dle jednotlivých obcí jsou na webových stránkách 

<https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky> . 

 

 

3. Postní pátky v brněnské katedrále 
 

Diecézní katechetické centrum zve do brněnské katedrály na duchovní obnovu. Promluvy během pěti postních pátků                

se letos ponesou v duchu tématu Naslouchat a slyšet. 

Od 17 hodin je možné zúčastnit se v katedrále křížové 

cesty, v 17:30 začíná mše svatá, od 18:10 následuje du-

chovní promluva. Po promluvě plynule navazuje adorace  

a Nikodémova noc (možnost duchovního rozhovoru nebo 

svátosti smíření). 

Promluvy je možné sledovat též on-line 

prostřednictvím YouTube kanálu Katedrála Petrov                          

v postní pátky od 18:10 nebo později ze záznamu. 

Program 

 4. 3. 2022 R. D. Jiří Janalík: Hledáme k sobě cestu 

 11. 3. 2022 R. D. Tomáš Koumal: Ticho 

 18. 3. 2022 jáhen Jan Kříž: Boží sdělení 

 25. 3. 2022 jáhen Jan Špilar:Jak uzdravit komunikaci 

 1. 4. 2022 R. D. Petr Beneš: Modlitba 

 

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

 

 

 

OBLASTNÍ CHARITA VÝTĚŽEK 

Blansko Kč  2 831 615 

Brno 3 073 922 

Břeclav 3 175 725 

Hodonín 3 791 802 

Jihlava 2 394 430 

Rajhrad 5 302 693 

Tišnov 2 077 218 

Třebíč 3 361 381 

Znojmo 2 902 538 

Žďár nad Sázavou 4 342 415 

DCHB pouze on-line 195 935 

DCH Brno celkem 33 449 674 



4. Malý průvodce postní dobou 
 

Diecézní katechetické centrum vydalo i pro letošní postní dobu sešitek Malý průvodce postní dobou. Pomůcka 

nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká 

zamyšlení k jednotlivým nedělím připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze někteří kněží                     

s křestním jménem Petr nebo Pavel. 

Brožurky je možné objednat přes formulář na stránkách Diecézního katechetického centra 

<https://kc.biskupstvi.cz>. Cena jednoho výtisku je 5 Kč.  

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

 

 

5. Studentský Velehrad 
 

Studentský Velehrad je celostátním setkáním vysokoškoláků, které probíhá každé dva roky na poutním místě 

Velehrad. Letos se uskuteční v termínu 5. – 8. 5. 2022. Další informace najdete na stránce 

<https://www.studentskyvelehrad.cz> . 

 

 

6. Nabídka studia na církevních školách 
 

Salesiáni dona Boska nabízejí možnost studia na církevních školách: 

• Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži nabízí učňovské obory s možností nástavbového 

studia v oblasti lesnictví, zemědělství a zahradnictví. Zřizovatel – Arcibiskupství olomoucké. 

• Církevní střední škola Jana Boska v Praze 8 - Karlíně poskytuje učební obory Ošetřovatel a Pečovatel. 

Zřizovatel – Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice. 

• Jabok – vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze 2 - Novém Městě nabízí terciární 

vzdělání studentům sociální práce, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky. Zřizovatel – Salesiánská 

provincie Praha. 

Více informací naleznete na webových stránkách <https://sosbosko.cz>, <https://www.cssjb.cz>  

a <https://www.jabok.cz>, příp. v přiložených elektronických letácích.  

Pavel Liškutin, SDB, sekretář provinciální rady
 

 

 

7. Sbírka Haléř sv. Petra 
 

Při bohoslužbách v neděli 20. 2. 2022 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. … Prostředky získané v rámci sbírky 

jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci 

obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.  

V roce 2021 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 2 555 090 Kč. 

 

 

8. Změny v ustanovení kněží 
 

R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko, místoděkan děkanství blanenského, a člen Diecézní komise pro 

formaci kněží pověřený moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží, s platností od 20. 1. 2022 

ustanoven navíc nemocničním kaplanem v Nemocnici Blansko.  

R. D. ICLic. Pavel Kopecký, farář ve farnosti Čebín, excurrendo administrátor ve farnosti Drásov, duchovní 

rádce orlů župy Sušilovy a soudce u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 1. 1. 2022                           

do 31. 12. 2026 ustanovení soudcem prodlouženo.  

R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, farář ve farnosti Šlapanice u Brna, děkan děkanství modřického a soudce                       

u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 ustanovení soudcem 

prodlouženo.  



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 a Pavlov u Mikulova, probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. 

Václava v Mikulově, moderátor týmu v Mikulově na Moravě, místoděkan děkanství mikulovského                      

a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav, s platností od 22. 1. 2022 ustanoven navíc 

excurrendo administrátorem ad interim ve farnostech Pohořelice a Vlasatice  

   . . . a s platností od 1. 2. 2022 do 30. 9. 2025 jmenován navíc děkanem děkanství mikulovského.  

R. D. Mgr. Milan Plíšek, farní vikář ve farnostech Vranov nad Dyjí, Lančov, Olbramkostel, Štítary na Moravě               

a Vratěnín, excurrendo administrátor ve farnostech Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lubnice, Stálky, Starý 

Petřín a Šafov a pověřený duchovní službou ve Věznici Znojmo, s platností od 15. 2. 2022 ustanoven 

navíc vězeňským kaplanem ve Věznici Znojmo (nahrazuje dosavadní pověření duchovní službou                           

ve Věznici Znojmo).  

P. ThLic. Ing. Jozef Ržonca, OSA, PhD. & PhD., farář ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně 

na Starém Brně, s platností od 20. 1. 2022 ustanoven navíc nemocničním kaplanem v Masarykově 

onkologickém ústavu.  

R. D. ICLic. Pavel Seidl, kněz diecéze královéhradecké, soudce u Diecézního církevního soudu v Brně, 

s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 ustanovení soudcem prodlouženo.  

R. D. ICLic. Václav Trmač, farář ve farnosti Jedovnice, děkan děkanství blanenského a soudce u Diecézního 

církevního soudu v Brně, s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 ustanovení soudcem prodlouženo.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

 

9. Úmrtí 
 

Dne 21. 1. 2022 zemřel R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, farář v Pohořelicích a děkan mikulovský.  

Narodil se 22. 12. 1962 v Třebíči, kněžské svěcení přijal 30. 6. 1990 v Brně. Působil jako kooperátor 

postupně ve farnostech Nové Město na Moravě a Sněžné na Moravě, Hustopeče a Starovičky a naposled 

v Břeclavi. V roce 1993 byl ustanoven administrátorem v Drnholci s excurrendy Brod nad Dyjí, 

Novosedly, Nový Přerov a Pasohlávky. V roce 1998 nastoupil jako farář do Brtnice a Střížova u Jihlavy, 

později byl jmenován navíc pomocníkem referenta pro mládež v děkanství jihlavském a od roku 2010 

také členem děkanské rady děkanství jihlavského. V srpnu 2012 byl ustanoven farářem do Pohořelic, 

Přibic a Vlasatic a současně jmenován děkanem děkanství mikulovského, koncem roku 2014 byl pověřen 

navíc duchovní službou pro OCH Břeclav. Zemřel 21. 1. 2022 v Pohořelicích, pohřben byl 28. 1. 2022                   

do rodinného hrobu na hřbitově v Rokytnici nad Rokytnou. 

R. I. P. 

 


