
Z diecézního oběžníku… 
(červenec 2015) 

 
 
1. Jáhenské svěcení 

 
V sobotu 11. 7. 2015 přijme při bohoslužbě v 10:30 hodin v kostele sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích z rukou 
královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála jáhenské svěcení bohoslovec královéhradecké diecéze 

 Ing. Zdeněk Sedlák (*1971) … z farnosti Brno - Řečkovice 
 
 
2. Jubilea 

 

 12. 08. 2015 oslaví 65. narozeniny Mons. František Koutný, farář ve farnosti Troubsko a děkan děkanství 
rosického. 

 12. 08. 2015 oslaví 60. narozeniny D. Kamil Václav Sovadina, OPraem., farář ve farnosti Křenovice u 
Slavkova. 

 18. 08. 2015 oslaví 50. narozeniny R. D. Mgr. Petr Havlát, farář ve farnosti Velké Němčice 
a excurrendo administrátor ve farnostech Křepice u Hustopečí a Uherčice u Hustopečí. 

 18. 08. 2015 oslaví 50. narozeniny P. Mgr. Petr Kopřiva, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně -
 Líšni. 

 03. 09. 2015 oslaví 70. narozeniny P. Daniel Miroslav Hřebec, OFM, farní vikář ve farnosti u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně - Husovicích. 

 06. 09. 2015 oslaví 50. narozeniny R. D. Ludvík Bradáč, Th.D., farář ve farnosti Ostrovačice 
a excurrendo administrátor ve farnosti Veverské Knínice. 

 13. 09. 2015 oslaví 80. narozeniny R. D. Mgr. Vladimír Sommer, výpomocný duchovní pro děkanství 
boskovické. 

 14. 09. 2015 oslaví 90. narozeniny Mons. Antonín Pospíšil, kněz olomoucké arcidiecéze, důchodce, 
žijící ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách. 

 14. 09. 2015 oslaví 30 let kněžství P. Daniel Miroslav Hřebec, OFM, farní vikář ve farnosti u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně - Husovicích. 

 16. 09. 2015 oslaví 50. narozeniny stálý jáhen Ing. Zbyněk Vančura, v jáhenské službě ve farnosti Jedovnice. 

 19. 09. 2015 oslaví 50. narozeniny D. Mgr. Quirin Ján Barník, OPraem., farní vikář ve farnostech Znojmo -
 Louka, Havraníky a Hnanice a excurrendo administrátor ve farnosti Konice u Znojma. 

 21. 09. 2015 oslaví 70. narozeniny P. Václav Hurník, SDB, farní vikář ve farnostech Moravské Budějovice, 
Babice u Lesonic, Jakubov u Moravských Budějovic, Litohoř a Lukov u Moravských Budějovic. 

Srdečně blahopřejeme! 
 
 

3.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 
R. D. Mgr. Karel Adamec, farní vikář ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov, s platností                    

od 1. 8. 2015 ustanoven farním vikářem ve farnosti Osová Bítýška  
   . . . a s platností od 1. 8. 2015 jmenován navíc spolupracovníkem Diecézního centra mládeže a členem týmu 

Diecézního centra života mládeže.  

R. D. Mgr. František Alexa, farář ve farnosti Žerotice, excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice 
a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti Oleksovice, s platností od 1. 8. 2015 vyvázán                      
z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Dunajovice.  

P. Mgr. Jiří Baláš, SDB, dosud působící v plzeňské diecézi, s platností od 1. 9. 2015 po dobu trvání 
kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti smíření na území br. diecéze.  

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 vranovského a znojemského a člen Kněžské rady 
a Sboru poradců, jmenování děkanem děkanství vranovského a znojemského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

Mgr. Daniel Blažke, v jáhenské službě ve farnostech Přímětice, Citonice, Horní Břečkov a Lukov u Znojma 
a excurrendo administrátor in materialibus ve farnostech Horní Břečkov a Lukov u Znojma 
pověřený duchovní službou ve věznici ve Znojmě, s platností od 1. 7. 2015 ustanoven navíc excurrendo 
administrátorem in materialibus ve farnosti Citonice.  



R. D. Mgr. Jiří Brtník , farní vikář ve farnostech Velké Meziříčí a Bory, a platností od 1. 8. 2015 ustanoven 
administrátorem ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátorem ve farnosti Blažovice.  

R. D. Mgr. Pavel Bublan, farář ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov                 
u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti 
Mikulovice u Znojma a děkan děkanství moravskokrumlovského pověřený péčí o pastoraci mládeže                         
v děkanství moravskokrumlovském, s platností od 1. 8. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo 
administrátorem ad interim ve farnosti Mikulovice u Znojma,  

   . . . jmenování děkanem děkanství moravskokrumlovského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. Mgr. Jiří Buchta, farář ve farnosti Tišnov, excurrendo administrátor ve farnosti Předklášteří a děkan 
děkanství tišnovského, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Stonařov a excurrendo 
administrátorem ve farnostech Pavlov u Stonařova a Vílanec  

   . . . a s platností od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2020 jmenován navíc děkanem děkanství jihlavského.  

Mons. Mgr. Josef Brychta, farář ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov                          
a Rancířov a děkan děkanství moravskobudějovického, jmenování děkanem děkanství 
moravskobudějovického prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. Mgr. Jiří Bůžek, Dr., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně, s platností od 1. 8. 2015 
ustanoven administrátorem ve farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Brně - Žebětíně.  

R. D. Mgr. Marek Coufal, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnostech Žďár 
nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven farním vikářem                     
ve farnostech Přímětice, Citonice, Horní Břečkov, Hrádek u Znojma, Lukov u Znojma a Valtrovice.  

R. D. Mgr. Michal Cvingráf , farní vikář ve farnostech Tišnov a Předklášteří, a platností od 1. 8. 2015 ustanoven 
administrátorem ve farnosti Lysice a excurrendo administrátorem ve farnosti Bedřichov u Lysic.  

D. Vít Martin Červenka, OPraem., administrátor ve farnosti Lysice a excurrendo administrátor ve farnosti 
Bedřichov u Lysic, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Šaratice a excurrendo 
administrátorem ve farnostech Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou.  

R. D. Mgr. Jindřich Čoupek, farář ve farnosti Prosiměřice, moderátor týmu ve farnosti Přímětice, excurrendo 
administrátor ve farnostech Jaroslavice, Práče, Slup, Strachotice a Těšetice u Znojma, excurrendo 
administrátor in spiritualibus ve farnosti Horní Břečkov a Lukov u Znojma a farní vikář ve farnosti 
Přímětice a Citonice pověřený péčí o pastoraci mládeže ve znojemském děkanství a duchovní službou pro 
Oblastní charitu Znojmo, s platností od 1. 7. 2015 ve farnosti Přímětice ustanoven farářem (moderátorem 
týmu zůstává), ve farnosti Prosiměřice excurrendo administrátorem a ve farnosti Citonice excurrendo 
administrátorem in spiritualibus, současně vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem                              
ve farnostech Jaroslavice, Slup a Strachotice (ostatní ustanovení a jmenování zůstávají v platnosti).  

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář ve farnosti Nové Město na Moravě, děkan děkanství žďárského, soudce a 
obhájce svazku pro případy in favorem fidei Diecézního církevního soudu, jmenování děkanem děkanství 
žďárského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

P. Mgr. Jan David, SAC, farní vikář ve farnosti Radešínská Svratka a spirituál Biskupského gymnázia ve 
Žďáru nad Sázavou, jmenování spirituálem Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou prodlouženo 
na dobu do 31.8.2016.  

R. D. Mgr. Jiří Dobeš, farář ve farnosti Třebíč - město a děkan děkanství třebíčskéhopověřený péčí o pastoraci 
mládeže v děkanství třebíčském, jmenování děkanem děkanství třebíčského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. Mgr. Zdeněk Drštka , novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven farním vikářem                   
ve farnostech Měřín a Uhřínov.  

R. D. ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka, farář ve farnosti Bílovice nad Svitavou a excurrendo administrátor                        
ve farnosti Babice nad Svitavou, s platností od 1. 8. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo 
administrátorem ve farnosti Babice nad Svitavou.  

R. D. Mgr. Tomáš Fránek, B.A., novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti                   
ve farnosti Žďár nad Sázavou - I, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven farním vikářem ve farnostech Žďár 
nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou.  

R. D. Mgr. Jaromír Gargoš, farář ve farnosti Běhařovice a excurrendo administrátor ve farnosti Višňové                      
u Znojma, s platností od 1. 8. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Višňové 
u Znojma.  

P. Mgr. Ing. Radek Gottwald, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně -
 Žabovřeskách, s platností od 1. 9. 2015 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Ing. Vít Hába, farář ve farnosti Prušánky, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven navíc excurrendo 
administrátorem ve farnosti Lužice u Hodonína.  

R. D. Mgr. Pavel Haluza, farář ve farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Brně - Žebětíně, s platností od 1. 8. 2015 
ustanoven rektorem kostela Božského Srdce Páně v Rajhradě a současně s platností od 1. 8. 2015 
ustanoven do služby duchovního správce Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova                            
v Rajhradě.  



R. D. Jiří Hének, farář ve farnosti Loděnice u Moravského Krumlova a excurrendo administrátor ve farnostech 
Malešovice a Medlov nad Jihlavou, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Oslavany 
a excurrendo administrátorem ve farnostech Čučice a Zbýšov u Brna.  

P. Mgr. Pavel Hertl, SDB, dosud působící v královéhradecké diecézi, s platností od 1. 9. 2015 ustanoven farním 
vikářem ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.  

Mgr. Ing. Marek Husák, DiS., jáhen brněnské diecéze, s platností od 21. 6. 2015 ustanoven k jáhenské službě 
ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích.  

R. D. Oldřich Chocholáč, farář ve farnosti u kostela sv. Jana v Mikulově, excurrendo administrátor                            
ve farnostech Bavory, Dobré Pole, Horní Věstonice a Pavlov u Mikulova a auditor u Diecézního 
církevního soudu pověřený navíc duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav, s platností od 1. 7. 2015 
jmenován navíc kaplanem Českého olympijského výboru.  

R. D. ThLic. Josef Chyba, farář ve farnosti Lanžhot, děkan děkanství břeclavského a člen Diecézní komise pro 
formaci kněží pověřený moderováním přednáškového cyklu formačních setkání kněží a přípravou 
farářských zkoušek, jmenování děkanem děkanství břeclavského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

Mgr. Ing. Ji ří Janalík, jáhen brněnské diecéze, s platností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 jmenován a ustanoven 
prefektem Teologického konviktu v Olomouci.  

P. Mgr. PhDr. Zdeněk Jančařík, SDB, dosud působící v pražské arcidiecézi, s platností od 1. 9. 2015 
ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.  

R. D. Mgr. Karel Janů, administrátor ve farnosti Slavonie a excurrendo administrátor ve farnostech Cizkrajov, 
Dešná u Dačic, Nové Sady a Staré Hobzí, s platností od 1. 8. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo 
administrátorem ve farnostech Cizkrajov a Staré Hobzí.  

R. D. Ing. arch. Jiří Jeniš, farní vikář ve farnosti Osová Bítýška, spolupracovník Diecézního centra mládeže a člen 
týmu Diecézního centra života mládeže, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven administrátorem ve farnosti 
Osová Bítýška (ostatní ustanovení zrušena)  

   . . . a s platností od 1. 8. 2015 jmenován navíc vedoucím Diecézního centra života mládeže v Osové Bítýšce.  

Mgr. Sylwester Jurczak, SAC, jáhen Společnosti katolického apoštolátu (pallotinů) dosud působící v jáhenské 
službě ve farnosti Žďár nad Sázavou - II, s účinností od 20. 6. 2015 inkardinován do brněnské diecéze.  

R. D. Mgr. Sylwester Jurczak, novokněz brněnské diecéze, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven farním vikářem 
ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka.  

R. D. Mgr. Pavel Kafka, farář ve farnosti Hustopeče u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Starovice              
a Starovičky, děkan děkanství hustopečského a člen Kněžské rady, jmenování děkanem děkanství 
hustopečského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. ThLic. Marek Kardaczyński, farář ve farnosti Velké Pavlovice a excurrendo administrátor ve farnostech 
Horní Bojanovice a Němčičky,s platností od 1. 8. 2015 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Ing. Jan Klíma, farář ve farnosti Rosice u Brna a excurrendo administrátor ve farnosti Neslovice, 
s platností od 1. 8. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Neslovice 
a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Zbraslav u Brna.  

R. D. Mgr. Pavel Klouček, farář ve farnosti Osová Bítýška, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti 
Budišov u Třebíče a vedoucí Diecézního centra života mládeže v Osové Bítýšce, s platností od 1. 8. 2015 
ustanoven farářem ve farnosti Višňové u Znojma a excurrendo administrátorem ve farnostech Horní 
Dunajovice a Mikulovice u Znojma.  

P. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap., novokněz Řádu menších bratří – kapucínů dosud působící v jáhenské 
službě v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně (u kapucínů), s platností od 28. 6. 2015 po dobu trvání 
kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření k udílení svátosti smíření na území brněnské 
diecéze,  

   . . . s platností od 28. 6. 2015 zrušeno ustanovení k jáhenské službě v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně 
a s platností od 1. 9. 2015 pověřen pastorací v brněnských nemocnicích.  

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, farní vikář ve farnosti Měřín, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem 
ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti  

   . . . a s platností od 1. 8. 2015 ustanoven navíc vedoucím Diecézního katechetického centra.  

Mons. František Koutný, farář ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti Střelice u Brna a děkan 
děkanství rosického, s platností od 1. 7. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem 
ve farnosti Střelice u Brna,  

   . . . jmenování děkanem děkanství rosického prodlouženo do 30. 9. 2020.  

P. Ladislav Kozubík, SDB, administrátor ve farnosti Telnice a excurrendo administrátor ve farnosti Prace, 
s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farním vikářem ve farnosti Moravské Budějovice  

   . . . a s platností od 1. 9. 2015 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnostech Babice u Lesonic, 
Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř.  

R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa, farní vikář ve farnostech Jedovnice a Ostrov u Macochy a excurrendo 
administrátor ve farnosti Lipovec u Blanska, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven administrátorem                       
ve farnosti Lipovec u Blanska a excurrendo administrátorem ve farnosti Ostrov u Macochy.  



R. D. Mgr. Vladimír Langer , farář ve farnosti Břeclav – Poštovná a excurrendo administrátor ve farnosti 
Lednice na Moravě, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Telnice a excurrendo 
administrátorem ve farnosti Prace.  

Jaroslav Laštovička, jáhen brněnské diecéze, s platností od 21. 6. 2015 ustanoven k jáhenské službě 
ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě.  

R. D. Mgr. Josef Maincl, farář ve farnosti Telč, excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov                   
u Telče, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov a děkan děkanství telčského, jmenování 
děkanem děkanství telčského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, farář ve farnosti Šlapanice u Brna, děkan děkanství modřického a soudce 
Diecézního církevního soudu, jmenování děkanem děkanství modřického prodlouženo do 30. 9. 2020.  

Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D. , soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, III. sídelní kanovník 
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, člen Kněžské rady, člen Sboru poradců, výpomocný 
farní vikář ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brně, zastupující exorcista pro brněnskou diecézi, 
biskupský delegát pro zasvěcené panny, postulátor kanonizačního řízení služebníků Božích Václava 
Drboly a Jana Buly a prezident Akademie kanonického práva, ustanovení soudním vikářem Diecézního 
církevního soudu v Brně prodlouženo na dobu dalších pěti let s platností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020.  

R. D. Jiří Paleček, farní vikář ve farnosti Křtiny, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti 
Neslovice.  

P. Mgr. Slavomír Peklanský, SAC, dosud působící mimo brněnskou diecézi, s platností od 1. 7. 2015 ustanoven 
farním vikářem ve farnosti Jámy 

R. D. Jan Peřina, farář ve farnosti Vysoké Popovice a excurrendo administrátor ve farnosti Zbraslav u Brna, 
s platností od 1. 8. 2015 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Zbraslav u Brna.  

P. Mgr. Petr Piler, SDB, Ph.D., farní vikář ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátor                        
ve farnostech Babice u Lesonic, Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř, s platností od 1. 9. 2015 
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

P. Ing. Mgr.  Bc. Martin  Poláček, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně -
 Žabovřeskách, s platností od 1. 9. 2015 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Jiří Polach, farní vikář ve farnostech Měřín a Uhřínov a excurrendo administrátor ad interim                    
ve farnosti Pyšel, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven administrátorem ve farnosti Budišov u Třebíče 
a excurrendo administrátorem ve farnosti Pyšel.  

R. D. Mgr. Jaroslav Rašovský, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti 
Hodonín, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.  

R. D. Mgr. Vít  Rozkydal, farář ve farnosti Oslavany a excurrendo administrátor ve farnostech Čučice a Zbýšov                    
u Brna, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Loděnice u Moravského Krumlova 
a excurrendo administrátorem ve farnostech Malešovice a Medlov nad Jihlavou.  

R. D. Mgr. Josef Rybecký, farář ve farnosti Tvarožná a excurrendo administrátor ve farnosti Blažovice, 
s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Tišnov a excurrendo administrátorem ve farnosti 
Předklášteří  

   . . . a s platností od od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2020 jmenován navíc děkanem děkanství tišnovského.  

R. D. Mgr. Lubomír Řihák, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti u kostela 
sv. Mikuláše ve Znojmě a ve farnosti u kostela sv. Kříže ve Znojmě, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven 
farním vikářem ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov u Telče a Urbanov.  

R. D. Mgr. Michal Seknička, farní vikář ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka, s platností 
od 1. 8. 2015 ustanoven farním vikářem ve farnosti Křtiny a excurrendo administrátorem ve farnosti 
Babice nad Svitavou.  

R. D. PaedDr. Marek Slatinský, farář ve farnosti Šaratice a excurrendo administrátor ve farnostech Kobeřice                          
u Brna a Vážany nad Litavou, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Velké Pavlovice 
a excurrendo administrátorem ve farnostech Horní Bojanovice a Němčičky.  

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 biskupský delegát pro ekumenismus                  
v brněnské diecézi pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa 
DCHB a Služby Brno, jmenování děkanem děkanství brněnského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. Mgr. Pavel Sobotka, farář ve farnosti Přímětice a excurrendo administrátor ve farnostech Citonice, 
Dyjákovice, Hrádek u Znojma a Valtrovice, s platností od 1. 7. 2015 ustanoven farářem ve farnosti 
Hrádek u Znojma a excurrendo administrátorem ve farnostech Jaroslavice, Slup a Strachotice 
(ustanovení exc. administrátorem ve farnostech Dyjákovice a Valtrovice zůstává v platnosti).  

R. D. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, farní vikář ve farnosti Hodonín, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farním 
vikářem ve farnostech Velké Meziříčí a Bory.  

R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, farář ve farnosti Pohořelice, excurrendo administrátor ve farnostech Přibice                             
a Vlasatice a děkan děkanství mikulovského pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Břeclav, 
jmenování děkanem děkanství mikulovského prodlouženo do 30. 9. 2020.  



R. D. ThDr. Łukasz Andrzej Szendzielorz, farář ve farnosti Velké Meziříčí, excurrendo administrátor                      
ve farnosti Bory a děkan děkanství velkomeziříčského, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven farářem                     
ve farnosti Břeclav – Poštovná a excurrendo administrátorem ve farnosti Lednice na Moravě.  

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, farář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti, spirituál 
Cyrilometodějské církevní základní školy Brno, Lerchova 65, a vedoucí formace stálých jáhnů, s platností        
od 1. 8. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Velké Meziříčí a excurrendo administrátorem ve farnosti Bory 
(všechna dosavadní ustanovení zrušena)  

   . . . a s platností od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2020 jmenován navíc děkanem děkanství velkomeziříčského.  

R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, farář ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnostech Svitávka                
a Knínice u Boskovic a děkan děkanství boskovického, jmenování děkanem děkanství boskovického 
prodlouženo do 31. 7. 2016.  

R. D. PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal, kněz českobudějovické diecéze dosud působící v arcidiecézi olomoucké, 
s platností od 1. 7. 2015 na dobu tří let ustanoven administrátorem ve farnosti Střelice u Brna.  

R. D. Mgr. Jakub Tůma, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě v Arcibiskupském 
kněžském semináři v Olomouci, s platností od 28. 6. 2015 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela 
sv. Tomáše v Brně.  

R. D. ICLic. Václav Trmač, farář ve farnosti Jedovnice, excurrendo administrátor ve farnosti Ostrov u Macochy, 
děkan děkanství blanenského a soudce Diecézního církevního soudu, s platností od 1. 8. 2015 vyvázán                       
z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti Ostrov u Macochy,  

   . . . jmenování děkanem děkanství blanenského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. Mgr. Bohumil Urbánek, administrátor ve farnosti Dubňany a excurrendo administrátor ve farnosti Lužice 
u Hodonína pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství hodonínském, s platností od 1. 8. 2015 
ustanoven administrátorem ve farnosti Staré Hobzí a excurrendo administrátorem ve farnosti Cizkrajov.  

R. D. Mgr. Petr Václavek, administrátor ad interim ve farnosti Rouchovany a excurrendo administrátor ad 
interim ve farnostech Dukovany a Mohelno, s platností od 17. 6. 2015 ve farnosti Rouchovany ustanoven 
administrátorem a ve farnostech Dukovany a Mohelno excurrendo administrátorem.  

R. D. Mgr. Milan Vavro , farář ve farnosti Slavkov u Brna, děkan děkanství slavkovského a poutní referent 
brněnské diecéze pověřený duchovní službou pro Oblastní charitu Hodonín, jmenování děkanem 
děkanství slavkovského prodlouženo do 30. 9. 2020.  

R. D. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D., administrátor ad interim ve farnosti Stonařov a excurrendo 
administrátor ad interim ve farnostech Pavlov u Stonařova a Vílanec, s platností od 1. 8. 2015 ustanoven 
farářem ve farnosti Dubňany.  

Mons. Mgr. Josef Zouhar, biskupský delegát pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi, 
farář ve farnosti Hodonín, děkan děkanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí 
zřízených v zařízeních Diecézní charity Brno, jmenování děkanem děkanství hodonínského prodlouženo 
do 30. 9. 2020.  

Bc. Tomáš Žižkovský, DiS., jáhen brněnské diecéze, s platností od 21. 6. 2015 ustanoven k jáhenské službě                
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 
 
 

4. Získání titulu 
 

R. D. Tomáš Koumal, farní vikář ve farnosti Měřín, získal dne 9. 6. 2015 na Papežské salesiánské univerzitě                    
v Římě licenciát teologie (titul „ThLic. “).   K získání akademického titulu blahopřejeme! 

 

 

5. Úmrtí 
 

22. 6. 2015 zemřel Mons. Václav Fišer, dlouholetý farář a děkan v Hustopečích u Brna.  
Narodil se 9. 8. 1923 v Jiříkovicích (farnost Šlapanice u Brna), na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950 v Brně. 
Po základní vojenské službě nastoupil v roce 1952 jako kooperátor do Klobouk u Brna, o rok později                 
do Brtnice. Samostatně působil od roku 1958 v Českém Rudolci a Matějovci, v Lukách nad Jihlavou                     
a Střížově u Jihlavy.  Od roku 1979 byl farářem v Hustopečích u Brna s excurrendy Kurdějov, později 
Starovice a Starovičky, krátce  i Strachotín. V letech 1988 – 2008 byl děkanem hustopečským, poté ještě 
dva roky vizitátorem.  Po dokončení stavby nového hustopečského kostela v roce 1994 byl jmenován 
čestným občanem města Hustopeče. V roce 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho 
Svatosti. V roce 2007 mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. 
Petra a Pavla a v roce 2013 při příležitosti 90. narozenin medaili sv. Cyrila a Metoděje. Zemřel 22. 6. 2015 
v Hustopečích u Brna, pohřben byl 26. 6. 2015  v Hustopečích u Brna. Byl v SMC.                        R. I. P. 


