Z diecézního oběžníku…
(červen 2015)

1. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 28. 1. 2015 (Prot. n. 303/14) schválila zapsání nového svátku Ježíše
Krista, nejvyššího a věčného kněze do Českého národního kalendáře. Tento liturgický svátek připadá
na čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého a je od letošního roku pro Českou republiku závazný.

2. Kurzy Služba ve farnosti a Katecheta
Kurz Služba ve farnosti
Je to pokračovací vzdělávací kurz pro ty, kteří absolvovali Teologický kurz nebo katechetický kurz
v minulosti (do r. 2001) nebo některou z teologických fakult a budou podávat ve farnostech
(v kostele nebo u nemocných) svaté přijímání, budou při liturgii číst Boží slovo, povedou například bohoslužbu
slova bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz bude probíhat formou čtyř sobotních intenzivních
setkání (23. 1., 6. 2., 20. 2. a 12. 3. 2016) v Brně na Petrově 2. Přihláška do kurzu je elektronicky ke stažení
na stránkách Pastoračního střediska <http://pastorace.biskupstvi.cz> v rubrice [Vzdělávání ].
Paralelně s tímto kurzem probíhá postupně v jednotlivých děkanstvích Kurz pro spolupracovníky ve farnosti,
který nemůže obsáhnout tolik látky jako výše uvedený kurz, ale je dostupnější těm, kteří nemohou absolvovat
z časových a jiných důvodů Teologický kurz s kurzem Služba ve farnosti (dohromady asi 1,5 roku).
Ten, kdo podává svaté přijímání mimořádně v kostele nebo u nemocných, může dostat pověření (o toto
pověření žádá farář nebo administrátor příslušným formulářem; absolvování žádného z kurzů nedává samo
o sobě oprávnění k podávání svatého přijímání) k této službě jen na základě absolvování kurzu Služba ve farnosti
(dříve Akolyta) nebo Kurzu pro spolupracovníky ve farnosti, pokud bude uspořádán v daném děkanství. Pokud
tomu tak nebylo, je možné o toto dovolení zažádat také s tím, že při nejbližší možné příležitosti se potřebné
vzdělání doplní. Někteří absolvovali již před několika léty kurz pro pastorační pomocníky; na ně se tento
požadavek dalšího vzdělávání nevztahuje.
Kurz Katecheta
Ve školním roce 2015-16 uspořádá Biskupství brněnské kurz Katecheta. Je určen těm, kdo chtějí (po dohodě
s duchovním správcem) pomáhat ve farní katechezi, věnovat se vedení ministrantů či jiných skupin ve farnosti.
Přihláška do kurzu Katecheta s podrobnějšími informacemi je ke stažení též na <http://kc.biskupstvi.cz> v rubrice
[Vzdělávací kurzy ].
Předpokladem pro přijetí do kurzu Katecheta je absolvování Teologického kurzu nebo jiného druhu
teologického studia, příp. jednoletého katechetického kurzu v minulosti. Po konzultaci s Diecézním
katechetickým centrem je možné postup obrátit: zájemce může v nejbližším školním roce absolvovat kurz
Katecheta, a v následujícím roce si teprve doplnit kurz Teologický.
Diecézní katechetické centrum doporučuje kněžím, aby se stále snažili získávat vhodné věřící laiky
s pedagogickými vlohami pro katechetickou službu ve farnosti. Pro vyučování na škole je třeba myslet
i na potřebné vysokoškolské vzdělání odpovídající současné školské legislativě.
R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci v brněnské diecézi

3. Nabídka pro mládež – kurz Samuel k rozpoznání povolání
Pro svobodné nezadané mladé od 17 do 35 let je od září 2015 připraven kurz Samuel. Ti, kdo do něj budou
po přijímacím pohovoru přijati, se po dobu jednoho roku jedenkrát za měsíc sejdou na nedělní odpoledne vždy
na jiném místě brněnské diecéze. Kurz Samuel čerpá z bohatých zkušeností Církve ve Slovinsku a i u nás jej
povedou kněží a řeholníci. Součástí každého setkání je modlitba, katecheze, duchovní vedení, sdílení a další
program. Účastníci jsou vedeni k prohloubení duchovního života a cílem kurzu je přispět k rozpoznání povolání,
které pro ně připravil Pán. Podmínkou přijetí je mimo jiné ochota zúčastnit se programu v plném rozsahu –
to znamená bez absencí – a připravenost přijmout vše, co Pán očekává, a uskutečňovat to ve svém životě.
Zájemci ať se hlásí do konce srpna na adrese <kurz.samuel@seznam.cz> (případně u sestry Lucie Horákové,
SCB, mobil 737 764 008). Přihlášení budou pozváni na přij. pohovor 6. 9. 2015 v 15 hodin v Brně u minoritů.
Předejte prosím informaci o kurzu Samuel těm, kterých by se to mohlo týkat. Děkuji.
R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D., koordinátor pro pastoraci povolání v brněnské diecézi

4. Jubilea
06. 07. 2015 oslaví 70. narozeniny R. D. Jan Peřina, farář ve farnosti Vysoké Popovice
a excurrendo administrátor ve farnosti Zbraslav u Brna.
09. 07. 2015 oslaví 60. narozeniny Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, farář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše
ve Znojmě, excurrendo administrátor ve farnosti u kostela sv. Kříže ve Znojmě, děkan děkanství
znojemského a vranovského a člen Kněžské rady a Sboru poradců.
10. 07. 2015 oslaví 60. narozeniny stálý jáhen PhDr. Ing. Vladimír Večeřa, v jáhenské službě ve farnostech
Zbraslav u Brna a Vysoké Popovice pověřený duchovní službou ve věznicích v Brně - Bohunicích
a v Rapoticích.
23. 07. 2015 oslaví 50. narozeniny R. D. Mgr. Pavel Koutník, farář ve farnosti Benešov u Boskovic
a excurrendo administrátor ve farnosti Žďárná pověřený navíc duchovní službou pro OCH Blansko.
31. 07. 2015 oslaví 50. narozeniny R. D. Mgr. Vladimír Záleský, farář ve farnosti Žďár nad Sázavou - II,
excurrendo administrátor ve farnosti Herálec pod Žákovou horou a člen Diecézní komise pro
formaci kněží pověřený moderováním 2. skupiny formačních setkání kněží.
Srdečně blahopřejeme!

5. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
P. ThLic. Artur Daniel Cierlicki, SAC, farář ve farnosti Radešínská Svratka, excurrendo administrátor
ve farnosti Olešná na Moravě a exorcista - moderátor pro brněnskou diecézi, s platností od 1. 7. 2015
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, sekretář a ceremonář diecézního biskupa, notář diecézní kurie,
biskupský delegát pro stálé jáhny brněnské diecéze, člen a sekretář Diecézní komise pro formaci kněží,
auditor Diecézního církevního soudu a rektor kostela sv. Maří Magdalény v Brně, s platností od 1. 6. 2015
ustanoven navíc biskupským delegátem pro formaci kněží a pro stálé jáhny brněnské diecéze, současně
zrušeno jmenování členem a sekretářem Diecézní komise pro formaci kněží a ustanovení biskupským
delegátem pro stálé jáhny brněnské diecéze.
R. D. Mgr. Vít Fatěna, farář ve farnosti Bobrová a excurrendo administrátor ve farnosti Strážek, s platností
od 1. 6. 2015 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Moravec.
Mons. Václav Fišer, výpomocný duchovní ve farnostech Hustopeče u Brna, Starovice a Starovičky, s platností
od 10. 5. 2015 vyvázán ze služby v brněnské diecézi s platností od 10. 5. 2015 uděleno pověření k udílení
svátosti smířeníčj.
P. Mgr. Tomasz Samuel Kazański, SAC, farář ve farnosti Jámy, s platností od 1. 7. 2015 do 30. 4. 2018
pověřen navíc službou asistenta modliteb exorcismu.
R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze, člen Kněžské rady, člen Diecézní
komise pro formaci kněží, referent pro pastoraci brněnské diecéze, referent pro oblast církevního školství
brněnské diecéze, referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze, vedoucí Diecézního centra mládeže
a rektor kostela sv. Michala v Brně pověřený duchovní péčí pro oblast církevní turistiky v brněnské
diecézi, s platností od 1. 6. 2015 ustanoven navíc biskupským delegátem pro pastoraci, církevní školství
a vzdělávání v brněnské diecézi. současně zrušena všechna dosavadní ustanovení a jmenování s výjimkou
jmenování členem Kněžské rady a ustanovení rektorem kostela sv. Michala v Brně a pověření duchovní
péčí pro oblast církevní turistiky v brněnské diecézi.
P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC, farní vikář ve farnosti Radešínská Svratka pověřený službou asistenta
modliteb exorcismu, s platností od 1. 7. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Radešínská Svratka
a excurrendo administrátorem ve farnosti Olešná na Moravě a s platností od 1. 7. 2015 ustanoven navíc
do služby exorcisty - moderátora.
P. Mgr. Slavomír Peklanský, SAC, dosud působící mimo brněnskou diecézi, s platností od 1. 7. 2015 ustanoven
farním vikářem ve farnosti Radešínská Svratka.
Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, II. kanovník Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, děkan děkanství brněnského a diecézní pracovník pro ekumenické
otázky pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB
a Služby Brno, s platností od 1. 6. 2015 ustanoven navíc biskupským delegátem pro ekumenismus
v brněnské diecézi a současně zrušeno jmenování diecézním pracovníkem pro ekumenické otázky.
Mons. Josef Valerián, farář ve farnosti Moravec, s platností od 1. 6. 2015 vyvázán ze služby v brněnské diecézi
a s platností od 1. 6. 2015 uděleno pověření k udílení svátosti smíření.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

