
Z diecézního oběžníku… 
(leden 2016) 

 

 

1. Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016 

 
Milé sestry, milí bratři, milé děti, 

začátkem ledna proběhl v naší diecézi již šestnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské 

diecéze se zapojilo přes třináct tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň tímto způsobem poděkoval. Děkuji 

vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. 

Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným 

přijetím. 

Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné 

poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském roce do sbírky lidé                        

v brněnské diecézi darovali téměř 21 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem                   

v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 89 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky 

můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno <http://dchb.charita.cz>. 

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

 

 

 

 

2. Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství 
 

Biskupové českých a moravských diecézí vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství. Pouť se 

uskuteční v sobotu 28. 5. 2016 v areálu Božího milosrdenství, Krakov - Lagiewniky. 

Organizací pouti bylo pověřeno Radio Proglas. Aktuální informace spojené s poutí budou průběžně 

zveřejňovány na internetových stránkách <http://pout2016.proglas.cz> a zařazovány do vysílání Proglasu. 

Program: 09:00 zpěvy, texty, úvahy 

10:30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství 

12:00 – 13:30 oběd a prohlídka areálu 

13:30 – 14:30 a) koncert SBM 

 b) přednáška (bude upřesněno) 

 c) adorace se zpěvy 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství 

15:30 – 16:00 putování do chrámu svatého Jana Pavla II. a zakončení 

Přesun poutníků do Krakova a zpět: Poutníci mohou cestovat do Krakova s využitím služeb cestovních 

kanceláří, farními autobusy nebo samostatně autem. Cestovní kanceláře budou nabízet jedno i vícedenní zájezdy. 

Poutníci nad 15 let zaplatí 200 Kč za poutnický balíček (texty, certifikát poutníka, poutnický medikament). 

Cestovní kanceláře zakalkulují cenu balíčku přímo do ceny zájezdu. Za farní autobusy poplatek odesílá farář 

nebo osoba jím pověřená (podrobnosti k platbě budou zveřejněny později). Poutníci přijíždějící samostatně auty 

si balíček koupí přímo na místě. 

Společně s národní poutí proběhne v Krakově i pouť křesťanských médií (na Svatém Hostýně se uskuteční 

opět až v roce 2017). 

 

 

3. Tři pozvánky na akce DCŽM v Osové Bítýšce 

 
29. 1. – 31. 1. 2016 … FlákFilm víkend Pohodový víkend, který nabídne mládeži mediální výchovu, kvalitní 

filmy, relaxaci a také i duchovní program. Doporučený věk je 14+. 

12. 2. – 14. 2. 2016 … Postní duchovní obnova Možnost se na začátku postní doby ztišit, zastavit se, 

naslouchat 

a načerpat sílu ke správnému prožití doby postní. Víkendem 

bude doprovázet Zdeněk Drštka, kaplan v Měříně. 

Doporučený věk 14+. 

7. 2. – 12. 2. 2016 (pro Kraj Vysočina) … Jarní prázdniny na MAMRE Zážitkový, ale i duchovní program 

28. 2. – 4. 3. 2016 (pro Jihomoravský kraj) pro mladé. Doporučený věk je 12–

18 let. 

Více informací na <http://brno.signaly.cz/mamre> . 

 



4. Duchovní obnovy v želivském klášteře 

 
Kanonie premonstrátů v Želivě nabízí v postní době Svatého roku milosrdenství tři duchovní obnovy                              

s Patrickem Collinsem, CM, řeholním knězem a zkušeným evangelizátorem a exercitátorem z Irska: 

4. – 6. 3. 2016 … Radost a svoboda v Kristu – jak zpracovat a překonat závislosti 

Nestačí říct, že trpíme závislostmi. Důležité je najít odpověď na otázku, jakými závislostmi trpíme a jak tyto 

závislosti překonávat. „Závislost“ je moderní výraz pro tradiční pojem „připoutanosti.“ 

8. – 10. 3. 2016 … Spravedlnost a milosrdenství – vzájemný vztah 

Nad tímto tématem medituje papež František ve své bule Tvář milosrdenství, kde říká, že spravedlnost je začátek 

milosrdenství. Přednášky budou též inspirovány životem a učením sv. Terezie z Lisieux. 

Doporučujeme zvlášť pro kněze a řeholníky. Příjezd 7. 3. 2016 večer. 

11. – 13. 3. 2016 … Intimita a křesťanská zralost 

V procesu blízkosti jde o tři důležité vzájemně propojené vztahy: se sebou, s druhými a s Bohem. Otec Patrick 

poukáže na rozdíl mezi blízkostí a intimitou a zdůrazní, že jenom intimita přináší vnitřní růst a uzdravení. Díky 

důvěrnému vztahu s Bohem poznáváme naše vnitřní „já“ a otevíráme se lidskému společenství, které je odrazem 

společenství Nejsvětější Trojice. 
 

Možnosti přihlašování: mobil 731 598 889, e-mail <recepce@zeliv.eu>. 

 

 

5. Sbírky v roce 2016 

 
V roce 2016 se vyhlašují tyto sbírky v následujících termínech: 

21. 02. 2016 2. neděle postní haléř sv. Petra 

06. 03. 2016 4. neděle postní sbírka na podporu účastníků 

SDM Krakov 

15. 05. 2016 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely 

19. 06. 2016 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce 

18. 09. 2016 25. neděle v mezidobí účel sbírky bude upřesněn 

23. 10. 2016 předposlední neděle v říjnu sbírka na misie 

 

Dobrovolná sbírka: 

25. 03. 2015 Velký pátek Boží hrob 

 

 

6. Jubilea 
 

 04. 02. 2016 oslaví 50. narozeniny D. ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem., farář ve farnosti Znojmo –

 Louka a excurrendo administrátor ve farnostech Havraníky, Hnanice a Šatov. 

 05. 02. 2016 oslaví 50. narozeniny R. D. Mgr. Ing. Jan Klíma, farář ve farnosti Rosice u Brna, 

excurrendo administrátor ve farnosti Zbraslav u Brna a místoděkan děkanství rosického. 

 10. 02. 2016 oslaví 25 let jáhenství stálý jáhen Josef Hurt, v jáhenské službě ve farnosti u kostela sv. Jakuba        

v Brně. 

 12. 02. 2016 oslaví 70. narozeniny stálý jáhen Mgr. Ing. Jiří Dvořáček, v jáhenské službě ve farnosti Žďár nad 

Sázavou - I. 

 15. 02. 2016 oslaví 50. narozeniny P. Mgr. Václav Brož, OCarm., farář ve farnosti Kostelní Vydří. 

 16. 02. 2016 oslaví 95. narozeniny P. František Pevný, SI, kooperátor v kostele Nanebevzetí Panny Marie                    

v Brně (u jezuitů).  

Srdečně blahopřejeme! 

 

 

 

 

 

 



7.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. Mgr. Jiří Dobeš, farář ve farnosti Třebíč - město, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Střížov –

 Číměř a děkan děkanství třebíčského pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství třebíčském,                        

s platností od 1. 12. 2015 ustanoven navíc excurrendo administrátorem in materialibus ve farnosti 

Vladislav.  

R. D. Mgr. Jiří Polach, administrátor ve farnosti Budišov u Třebíče, excurrendo administrátor ve farnosti Pyšel 

a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Vladislav, s platností od 1. 12. 2015 ve Vladislavi 

ustanoven excurrendo administrátorem in spiritualibus.  

 

 

8. Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství 
 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dne 28. 12. 2015 v kapli sv. Kříže a Panny Marie                     

v biskupské rezidenci v Brně přijal mezi kandidáty jáhenství a kněžství Mgr. Miroslava Kulifaje.   

 

 

9. Udělení služby lektora 
 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dne 28. 12. 2015 v kapli sv. Kříže a Panny Marie                   

v biskupské rezidenci v Brně udělil službu lektora Tomáši Maradovi, DiS.  

 

 

10. Úmrtí 

 
11. 12. 2015 zemřel Mons. Jiří Paďour, OFMCap., emeritní biskup českobudějovický.  

Narodil se 4. 4. 1943 ve Vraclavi (u Vysokého Mýta), po kněžském svěcení 21. 6. 1975 v Praze působil 

dva roky v Mariánských Lázních a okolí, než ztratil státní souhlas. V říjnu 1978 vstoupil tajně                                 

do kapucínského řádu, věčné sliby složil 10. 12. 1983. Dvakrát za sebou byl zvolen provinciálem řádu 

(1991, 1994). Dne 3. 12. 1996  ho papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem pražským, 

biskupské svěcení přijal 11. 1. 1997 ve svatovítské katedrále v Praze. Dne 23. 2. 2001 byl jmenován 

biskupem - koadjutorem českobudějovické diecéze, vedení diecéze převzal 25. 9. 2002 jako 12. sídelní 

biskup. Dne 1. 3. 2014 papež František přijal jeho rezignaci ze zdravotních důvodů. Zemřel 11.  12. 2015              

v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, pohřben byl 19. 12. 2015 do biskupské hrobky             

na Městském hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. 

31. 12. 2015 zemřel D. Bernard František Palka, OPraem., kněz - důchodce žijící v Kroměříži.  

Narodil se v Sazovicích (okr. Zlín), 15. 9. 1948 vstoupil k premonstrátům v Nové Říši. V roce 1950 byl 

internován v Broumově, nastoupil k PTP a po propuštění v roce 1954 pracoval jako projektant. Tajně 

studoval teologii  a 4. 8. 1968 přijal tajně kněžské svěcení. Veřejně mohl jako kněz působit až po roce 

1989, nejprve jako konventuál premonstrátů v Nové Říši, od srpna 1990 jako kooperátor a pak farář                     

v Brně - Židenicích. Dne 10.3.1993 byl na 6 let zvolen převorem kláštera novoříšské kanonie 

premonstrátů s právy opata, v roce 1996 byl jmenován farářem v Nové Říši s excurrendy Krasonice                    

a krátce i Dlouhá Brtnice. Po volbě nového opata v roce 1999 zůstal v Nové Říši jako farář a převor 

místní komunity až do roku 2004, kdy mu byla ponechána správa farnosti Krasonice. Později se 

přestěhoval do charitního domova milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, kde žil až do své 

smrti 31. 12. 2015. Pohřben byl 11. 1. 2016 do řádové hrobky v Nové Říši. 
R. I. P.

 

 


