Zprávy z diecéze…
(září 2022)

1. Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala všechny biskupské konference v Evropě, aby se
přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém
kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení sv. Kříže 14. 9. 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit
a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň
tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá, anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či
pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je
posilou všem, kterým válka přinesla utrpení, a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět
zavládnout mír.
Praha, 15. 8. 2022
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK, spolu s biskupy českých a moravských diecézí

2. Výběrové řízení – pracovní místo
Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa HAJNÝ pro lesní hospodářský celek
Kraj Vysočina.

3. Stálá nabídka vzdělávacích kurzů ČBK
Kompletní nabídku kurzů najdete na <https://www.cirkev.cz/vzdelavani> . Pokud byste se chtěli přihlásit na nějaký
kurz, napište na e-mail <vzdelavani@cirkev.cz> nebo volejte na mobil 604 196 736. Konkrétní termín je vypsán
vždy, když je evidováno více zájemců.
V září a říjnu proběhnou v Praze dva kurzy, které povede lektor Jan Zápotocký:
27. 9. 2022 – Komunikace na sociálních sítích II. (pro pokročilé – pro absolventy kurzu I)
rozšíření dovedností se zaměřením na marketing a tvorbu kampaní.
20. 10. 2022 – Komunikace na sociálních sítích I. (pro středně/mírně pokročilé)
sociální sítě, kampaně, krizová komunikace, ukázky a příklady šikovných nástrojů.
Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Pulkrábková, ČBK, e-mail <pulkrabkova@cirkev.cz> .

4. Předplatné časopisu DUHA
DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dlouholetou tradicí. Je také
pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských školách
a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a katechezi v rodinách, na farách
a ve školách. Vychází pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (petrinů).
Objednat lze přes e-shop Petrinum <https://petrinum.com> .
redakce časopisu DUHA

5. Změny v ustanovení kněží
R. D. Ludvík Bradáč, Th.D., farář ve farnosti Ostrovačice a excurrendo administrátor ve farnosti Veverské
Knínice, s platností od 1. 10. 2022 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Domašov.
Mgr. Jaroslav Čupr, farář ve farnosti Blansko, nesídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně, moderátor pro formaci kněží a pro stálé jáhny a auditor u Diecézního církevního soudu,
s platností od 1. 8. 2022 ustanoven navíc nemocničním kaplanem v Nemocnici Blansko.
. . . s platností od 1. 9. 2022 ustanovení moderátorem pro formaci kněží a pro stálé jáhny změněno
na ustanovení moderátorem pro stálé jáhny.
P. ThLic. Karel Hanslík, OM, farní vikář ve farnosti Vranov u Brna, s platností od 1. 9. 2022 ve farnosti
Vranov u Brna ustanoven administrátorem ad interim.

P. Mgr. Dominik Savio Pavel Hertl, SDB, dosud působící v litoměřické diecézi, s platností od 1. 10. 2022
po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti smíření
na území brněnské diecéze.
R. D. Mgr. Bc. Václav Hejč, farář ve farnosti Křižanov, excurrendo administrátor ve farnosti Heřmanov
u Velké Bíteše, kaplan pro mládež v děkanství velkomeziříčském a pověřený duchovní službou pro
Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, s platností od 15. 10. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Pozořice
(všechna dosavadní ustanovení a pověření zrušena).
R. D. ThLic. Josef Chyba, farář ve farnosti Velké Bílovice, excurrendo administrátor ve farnosti Zaječí, děkan
děkanství břeclavského a člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním přednáškového
cyklu formačních setkání kněží a přípravou farářských zkoušek, s platností od 1. 9. 2022 jmenování
členem Diecézní komise pro formaci kněží i pověření moderováním přednáškového cyklu formačních
setkání kněží a přípravou farářských zkoušek ukončeny.
R. D. Mgr. Marcel Javora, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně - Komíně, člen Diecézní komise pro
formaci kněží a externí zpovědník bohoslovců AKS v Olomouci, s platností od 1. 9. 2022 jmenování
členem Diecézní komise pro formaci kněží ukončeno.
Mons. Mgr. Pavel Kafka, generální vikář brněnské diecéze, moderátor pro materiální zajištění kněží
a pastorace brněnské diecéze, správce Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, člen Sboru
poradců, excurrendo administrátor ve farnostech Domašov a Svatoslav a vedoucí druhé skupiny formace
stálých jáhnů brněnské diecéze, s platností od 1. 9. 2022 vyvázán z ustanovení excurrendo dministrátorem
ve farnosti Svatoslav a s platností od 1. 10. 2022 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem
ve farnosti Domašov.
R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Velké Meziříčí, excurrendo administrátor ve farnostech Bory a Netín,
děkan děkanství velkomeziříčského a člen Diecézní komise pro formaci kněží pověřený moderováním
třetí skupiny formačních setkání kněží, s platností od 1. 9. 2022 jmenování členem Diecézní komise pro
formaci kněží i pověření moderováním třetí skupiny formačních setkání kněží ukončeny
. . . a s platností od 15. 9. 2022 pověřen navíc duchovní službou pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.
R. D. Ing. Pavel Kolář, CSc., rektor kostela Svaté Rodiny v Brně na Grohově ulici, pověřený duchovní službou
ve Věznici Kuřim a pověřený duchovním vedením brněnské kurie Mariiných legií, s platností
od 1. 9. 2022 pověření duchovním vedením brněnské kurie Mariiných legií ukončeno.
P. Ing. Josef Kopecký, SDB, důchodce, s platností od 1. 9. 2022 uděleno pověření k udílení svátosti smíření
na území brněnské diecéze.
R. D. ICLic. Pavel Kopecký, farář ve farnosti Čebín, excurrendo administrátor ve farnosti Drásov, soudce
Diecézního církevního soudu v Brně a duchovní rádce orlů župy Sušilovy, s platností od 1. 9. 2022
pověřen navíc duchovní duchovním vedením brněnské kurie Mariiných legií.
P. ThLic. Pavel Kříž, OM, farář ve farnosti Vranov u Brna, s platností od 1. 9. 2022 ve farnosti Vranov u Brna
ustanoven farním vikářem.
R. D. Mgr. Pavel Lacina, farář ve farnosti Pozořice a pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Rajhrad,
s platností od 15. 10. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátorem
ve farnostech Archlebov a Želetice u Kyjova (všechna dosavadní ustanovení a pověření ukončena).
D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem., farní vikář ve farnosti Křtiny a kaplan pro mládež v děkanství
blanenském, s platností od 20. 7. 2022 po dobu nemoci místního administrátora ustanoven ve farnosti
Křtiny administrátorem ad interim.
Doc. Mgr. Ing. Jiří Maxa, Ph.D., v jáhenské službě ve farnosti Brno – Lesná a pověřený speciální službou
duchovních obnov ve věznicích, s platností od 1. 9. 2022 ustanoven navíc k jáhenské službě ve farnosti
Rajhrad.
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, děkan a I. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, moderátor
pro sdružení křesťanů, člen Sboru poradců, spirituál zasvěcených panen brněnské diecéze a člen Diecézní
komise pro formaci kněží, s platností od 1. 9. 2022 jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží
ukončeno.
Mons. Dr. Jan Mráz, moderátor pro liturgii a kulturu, kancléř diecézní kurie, farář ve farnosti u kostela sv.
Tomáše v Brně, člen správní rady Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, člen Diecézní
komise pro formaci kněží pověřený moderováním první skupiny formačních setkání kněží a kanovník
Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, s platností od 1. 9. 2022 jmenování členem
Diecézní komise pro formaci kněží i pověření moderováním první skupiny formačních setkání kněží
ukončeny.
R. D. Mgr. Josef Novotný, uvolněný pro službu v olomoucké arcidiecézi, s platností od 1. 8. 2022 jmenován
spirituálem Teologického konviktu v Olomouci.
R. D. Mgr. Petr Papoušek, farář ve farnosti Deblín, excurrendo administrátor ve farnosti Křoví, místoděkan
děkanství tišnovského a kaplan pro mládež v děkanství tišnovském, s platností od 1. 9. 2022 ustanoven
navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Svatoslav.

R. D. Mgr. Josef Pohanka, farář ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátor ve farnostech Archlebov
a Želetice u Kyjova, s platností od 15. 10. 2022 ustanoven farářem ve farnosti Křižanov a excurrendo
administrátorem ve farnosti Heřmanov u Velké Bíteše.
R. D. Mgr. Michal Seknička, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích, s platností
od 1. 9. 2022 jmenován navíc členem Diecézní komise pro formaci kněží a současně pověřen
moderováním formační skupiny kněží.
R. D. PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph.D., farář ve farnosti Moutnice a pověřený péčí o pastoraci mládeže
v děkanství modřickém, s platností od 1. 9. 2022 pověřen navíc k dobrovolnické duchovní službě
ve Vazební věznici a ÚpVZD Brno a ve Věznici Rapotice.
R. D. Ing. Pavel Svoboda, farář ve farnosti u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně - Bystrci,
s platností od 1. 9. 2022 jmenován navíc členem Diecézní komise pro formaci kněží.
R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání, rektor kostela sv. Maří Magdalény
v Brně a vedoucí formace stálých jáhnů v brněnské diecézi, s platností od 1. 9. 2022 ustanoven navíc
moderátorem pro formaci kněží a současně jmenován členem Diecézní komise pro formaci kněží.
R. D. ThLic. Petr Šikula, farář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, excurrendo administrátor ve farnosti
Brno - Nová Líšeň, nesídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a diecézní
koordinátor pro synodální konzultaci pro XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody
„Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“, s platností od 1. 9. 2022 jmenován navíc členem
Diecézní komise pro formaci kněží.
R. D. Mgr. Vladimír Záleský, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou - II, excurrendo administrátor ve farnosti
Herálec pod Žákovou Horou, děkan děkanství žďárského, člen Sboru poradců a člen Diecézní komise pro
formaci kněží pověřený moderováním druhé skupiny formačních setkání kněží, s platností od 1. 9. 2022
jmenování členem Diecézní komise pro formaci kněží prodlouženo na dobu neurčitou a s platností
od 1. 9. 2022 pověření moderováním druhé skupiny formačních setkání kněží ukončeno.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

A. Noví řádoví představení
Na období 6 let s platností od 1. 9. 2022 byla zvolena novou provinční představenou České provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje S. Mgr. Hedvika Ludmila Šimšíková, SCM.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

