
Plánované personální změny v plzeňské diecézi  

P. Karel ADAMEC, kněz brněnské diecéze a farní vikář ve farnosti Velké Meziříčí, bude 

ustanoven administrátorem ve farnostech Kdyně a Mrákov.  

P. Petr BEDNÁŘ, kněz-důchodce žijící v Kolovči, bude bydlet na faře ve Štěnovicích ve 

farnosti Plzeň – Bory.  

P. Robert BERGMAN, výpomocný duchovní ve farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje a 

spirituál na Církevním gymnáziu Plzeň, bude ustanoven administrátorem ve farnosti Spálené 

Poříčí.  

P. Przemyslaw CIUPAK, administrátor ve farnostech Kdyně a Mrákov, bude ustanoven 

administrátorem ve farnosti Staňkov.  

P. Krzysztof DĘDEK, farní vikář ve farnosti Ostrov, bude ustanoven farářem tamtéž a 

jmenován okrskovým vikářem karlovarského vikariátu. 

 P. Miroslav DÍTĚ, administrátor ve farnostech Holýšov a Stod, bude uvolněn ze služby 

v těchto farnostech, bude pokračovat ve službě vězeňského kaplana ve věznici Plzeň – Bory a 

bude ustanoven členem společné duchovní správy ve farnostech Plzeň –Litice, Dobřany a 

Merklín. 

P. Bohumír ĎUNGEL CM, dosud působící na Slovensku, bude ustanoven výpomocným 

duchovním ve farnosti Žlutice.  

P. Bystrík FERANEC, farní vikář v Sokolově a administrátor exurrendo in rebus spiritualibus ve 

farnosti Loket, bude uvolněn ze služby ve farnosti Sokolov a ve farnosti Loket a bude 

ustanoven farním vikářem ve farnosti Kraslice a administrátorem excurrendo ve farnosti 

Chodov s pověřením k ustanovení administrátorem ve farnosti Kraslice k 1. 7. 2022. 

P. Pavel FRÝVALDSKÝ, farní vikář ve farnosti Rokycany, bude uvolněn pro službu vyučujícího 

na Katolické teologické fakultě UK v Praze s bydlištěm tamtéž.  

P. Ludvík Vít GRUNDMAN OP, člen komunity dominikánů v Plzni, bude ustanoven 

spirituálem na Církevním gymnáziu Plzeň.  

P. Marek HRIC, farář ve farnosti Ostrov a okrskový vikář karlovarského vikariátu, bude 

ustanoven členem společné duchovní správy ve farnosti Klatovy a okrskovým vikářem 

klatovského vikariátu.  

P. Jaroslav HŮLLE, farář ve farnosti Klatovy a vikář klatovského vikariátu, bude ustanoven 

moderátorem společné duchovní správy ve farnosti Klatovy a uvolněn ze služby okrskového 

vikáře klatovského vikariátu.  

P. Miroslav CHLUPSA OCr., farář ve farnosti Karlovy Vary u sv. Maří Magdalény a 

administrátor excurrendo ve farnosti Stanovice, bude uvolněn ze služby ve farnosti Stanovice 

a ustanoven administrátorem excurrendo ve farnosti Loket.  

P. Robert JASIULEWICZ OSPPE, farní vikář ve farnosti Nýřany, bude ustanoven 

administrátorem tamtéž. 



Jáhen Tomáš KADLEC, ustanovený k jáhenské službě ve farnosti Klatovy, bude po svém 

kněžském svěcení ustanoven farním vikářem ve farnosti Rokycany.  

P. Pavol KAVEC CM, pověřený pastorační a misijní službou na území plzeňské diecéze, bude 

ustanoven administrátorem ve farnosti Žlutice.  

P. Patrik KOVAL SJ, dosud působící na Slovensku, bude ustanoven farním vikářem ve farnosti 

Ostrov. 

 P. Jiří MAJKOV, administrátor excurrendo in rebus materialibus ve farnosti Skalná, bude 

ustanoven farářem ve farnosti Planá u Mariánských Lázní. 

P. Wojciech PELOWSKI, administrátor ve farnosti Staňkov a excurrendo ve farnosti Koloveč, 

bude ustanoven administrátorem ve farnosti Koloveč a pověřen službou nemocničního 

kaplana v nemocnici v Domažlicích.  

P. Štěpán ROB, administrátor ve farnosti Karlovy Vary – Rybáře a excurrendo ve farnosti 

Chodov, bude uvolněn ze služby ve farnosti Chodov a ustanoven administrátorem 

excurrendo ve farnosti Stanovice. 

P. Janusz ROMAŃSKI, administrátor ve farnosti Spálené Poříčí, bude ustanoven farním 

vikářem ve farnostech Domažlice a Poběžovice.  

P. Petr ŘEZÁČ, farář ve farnosti Žlutice, bude uvolněn ze služby v této farnosti a bude 

ustanoven knězem pověřeným duchovní péčí o věřící mimořádného ritu na území plzeňské 

diecéze, s jeho bydlištěm ve farnosti Teplá – klášter a se službou rektora kostela v Útvině ve 

farnosti Bochov.  

P. Šebestián Pavel SMRČINA OFM, moderátor společné duchovní správy ve farnosti Plzeň 

Severní předměstí, bude navíc ustanoven moderátorem společné duchovní správy ve 

farnosti Holýšov a Stod.  

P. Jan Nepomuk SVOBODA OFM, člen společné duchovní správy ve farnosti Plzeň-Severní 

předměstí, bude navíc ustanoven členem společné duchovní správy ve farnosti Holýšov a 

Stod.  

P. Jaroslav ŠAŠEK, administrátor ve farnosti Planá u Mariánských Lázní, bude uvolněn ze 

služby v této farnosti, bude ustanoven farním vikářem ve farnosti Cheb a bude pokračovat ve 

službě vězeňského kaplana ve věznici v Kynšperku nad Ohří.  

Jozef ŠTEVICA CM, pověřen pastorační a misijní službou na území plzeňské diecéze, bude 

ustanoven pastoračním asistentem ve farnosti Žlutice.  

P. Stanislav UHLÍŘ, farář ve farnosti Nýřany, bude ustanoven výpomocným duchovním 

tamtéž.  

Jáhen Marek Jan VILÍMEK OFM, ustanovený k jáhenské službě ve farnosti Plzeň-Severní 

předměstí, bude po svém kněžském svěcení ustanoven členem společné duchovní správy ve 

farnostech Plzeň – Severní předměstí, Holýšov a Stod.  



P. Josef ŽÁK, spirituál v Arcibiskupském semináři v Praze, bude uvolněn ze služby spirituála a 

bude ustanoven knězem pověřeným duchovní péčí o rodiny Čechů a Slováků z Rumunska, 

žijící na území plzeňské diecéze, s jeho bydlištěm v Kraslicích. 


