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Biskupství brněnské

Petrov 269/8

601 43 Brno

IČ: 00445142, DIČ: CZ00445142

Kontaktní údaje:

tel.: 533 033 111

e-mail: brno@biskupstvi.cz 

web: www.biskupstvi.cz 

Bankovní spojení:

číslo účtu 1341625329/0800 Česká spořitelna, a. s.

Právní forma:

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku evidovaných právnických 

osob na Ministerstvu kultury ČR pod číslem ev. 8/1-06/1994 v souladu 

s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Statutární zástupci:

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář

Základní údaje o organizaci
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Základní informace o brněnské diecézi

Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami Marie Terezie 

a Josefa II., které v sedmdesátých letech 18. století radikálně zasáhly do života 

církve v celé habsburské monarchii. Na přímý podnět císařovny Marie Terezie 

a na základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství 

na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství nového, 

se sídlem v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777. 
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Brněnští biskupové

Prvním brněnským biskupem byl 

jmenován hrabě Matyáš František 

Chorinský z Ledské, dosavadní 

probošt brněnské kapituly 

a pomocný biskup olomoucký. 

Brněnská diecéze v první fázi 

zahrnovala 151 farností v osmnácti 

děkanátech. Současným diecézním 

biskupem brněnským, v historickém 

sledu třináctým v pořadí, je Mons. 

ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), 

kterého jmenoval Svatý otec Jan 

Pavel II. dne 14. února 1990. 

Papež v Brně

Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním 

papežem, který navštívil brněnskou 

diecézi. V neděli 27. září 2009 slavil 

na tuřanském letišti bohoslužbu 

společně se sto dvaceti tisíci 

poutníky.

Patroni

Hlavními patrony brněnské diecéze 

stejně jako katedrály v Brně na 

Petrově jsou svatí apoštolové Petr 

a Pavel (29. června). Slavnost 

posvěcení katedrály je připomínána 

21. května.

 

Rozloha diecéze
2Rozloha diecéze je 10 668 km . Na 

tomto území žije 1 386 928 obyvatel 

(údaj ze sčítání lidu, domů a bytů 

z roku 2011), z toho se k římsko-

katolické církvi hlásí cca 500 000 

osob (tj. 36 %).

Územní členění 

a kněží v duchovní správě

V roce 2014 tvořilo brněnskou diecézi 

451 farností rozdělených do 

20 správních celků – děkanátů. 

V řeholní správě působilo 253 

diecézních kněží a 91 řeholních 
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kněží. Dalších pět kněží brněnské 

diecéze vykonává specickou službu 

v jiných diecézích nebo v zahraničí 

(spirituál Teologického konviktu 

v Olomouci, rektor Papežské koleje 

Nepomucenum v Římě, duchovní 

správce české komunity v misiích 

v Chicagu (USA) a další). V roce 

2014 přijalo v brněnské diecézi 

jáhenské svěcení šest kandidátů, 

a brněnská diecéze se rozrostla o šest 

novokněží. Po absolvování přijíma-

cích pohovorů bylo do Teologického 

konviktu přijato pět zájemců o stu-

dium bohosloví za brněnskou diecézi. 

Provázejme všechny v modlitbě. Do 

věčného domova v roce 2014 odešlo 

pět diecézních kněží a tři řeholní.

 

Poutní místa a významné 

chrámy

Na území brněnské diecéze se 

nachází 61 poutních míst, z nichž 

třiatřicet je zasvěceno Panně Marii. 

K nejvýznamnějším poutním místům 

patří Brno - Tuřany, Hluboké 

Mašůvky, Kostelní Vydří, Křtiny 

u Brna, Přibyslavice, Sloup 

v Moravském krasu, Vranov u Brna, 

Zelená hora u Žďáru nad Sázavou 

a Žarošice. K významným chrámům 

se řadí také bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie v Augustiniánském 

opatství Brno na Mendlově náměstí, 

bazilika svatého Prokopa v Třebíči 

a bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

ve Žďáru nad Sázavou. 

K počtu 608 kostelů, 531 kaplí a 220 

kapliček přibylo v letech 1990 až 

2014 dvanáct novostaveb kostelů 

a třicet dva novostaveb kaplí.

 

Kapituly

Brněnská diecéze má dvě kapituly: 

Královskou stoliční kapitulu 

sv. Petra a Pavla v Brně, která byla 
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založena 7. března 1296, 

a Význačnou kolegiátní kapitulu 

u svatého Václava v Mikulově, 

založenou 22. srpna 1625.

 

Řeholní řády a kongregace

V brněnské diecézi působí 15 muž-

ských a 22 ženských řeholních řádů 

a kongregací. Mužským řádem zde 

nejdéle působícím jsou benediktini, 

kteří v roce 2008 slavili 960 let 

od svého příchodu do Rajhradu, resp. 

na Moravu. Nejstarší ženskou řeholí 

jsou cisterciačky, jejichž klášter 

Porta coeli v Předklášteří u Tišnova 

byl založen již roku 1233 královnou 

Konstancií, matkou svaté Anežky 

České.

8



99

Malá kronika roku 2014

Rok zasvěceného života

Z podnětu papeže Františka byl na 

první neděli adventní 2013 

zahájen Rok zasvěceného života, 

který potrvá do 2. února 2016. 

Koledníci Tříkrálové sbírky 

vyšli opět do ulic

Již počtrnácté uspořádala Charita 

ČR Tříkrálovou sbírku. Počátkem 

ledna tradičně vyšli také do ulic 

měst a obcí brněnské diecéze 

koledníci, aby popřáli šťastný nový 

rok a poprosili 

o nanční dar do zapečetěné 

pokladničky pro ty, kteří si sami 

pomoci nemohou anebo neumějí. 

Výtěžek sbírky předčil očekávání: 

V brněnské diecézi vybrali koled-

níci 19 301 494 korun, celorepub-

likově pak putovalo na pomoc 

lidem v nouzi 82 752 129 korun.

Katolická církev podpořila 

Rok rodiny

Rok 2014 prožívala církev také 

jako Rok rodiny. K 20. výročí 

Mezinárodního roku rodiny, 

vyhlášeného pro rok 1994 OSN, 

přispěla katolická církev řadou 

akcí, které měly podpořit chápání 

významu rodiny nejen z pohledu 

církve. Nepřehlédnutelnou udá-

lostí se v tomto směru stala Ná-

rodní pouť rodin, která proběhla 

na konci srpna 2014 ve Žďáru nad 

Sázavou.

Týden modliteb

Ve dnech 18.-25. ledna 2014 se 

křesťané na severní polokouli jako 

obvykle spojili v modlitbě za dar 

jednoty. Mottem Týdne modliteb se 

stala věta apoštola Pavla: Je snad 

Kristus rozdělen? Texty připravili 

kanadští křesťané.

LEDEN
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ÚNOR

Biskupové se setkali 

se Svatým otcem

Významnou událostí se stala 

únorová cesta českých a morav-

ských biskupů do Říma na návštěvu 

ad limina, která vyvrcholila 

osobním setkáním se Svatým otcem 

Františkem. 

Den zasvěceného života

Oslava Dne zasvěceného života 

proběhla v katedrále sv. Petra 

a Pavla brněnské diecéze v sobotu 

1. února 2014. Po pontikální 

bohoslužbě přivítal biskup Vojtěch 

Cikrle řeholníky, řeholnice a osoby 

zasvěceného života v prostorách 

biskupství na Petrově. V brněnské 

diecézi působí 15 mužských 

a 23 ženských řeholí, sekulární 

instituty a společnosti apoštolského 

života.
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BŘEZEN

Národní setkání lektorů 

prorodinných organizací 

Seminář pro lektory příprav 

na manželství a práce s manžely 

z celé České republiky se 

uskutečnil v Brně za účasti 

brněnského biskupa Vojtěcha 

Cikrleho. Akci upořádalo Národní 

centrum pro rodinu. 

Nová recepce 

v areálu biskupství

Skončila rekonstrukce jedné 

z budov brněnského biskupství, 

Petrov 4. V souvislosti s tím došlo 

ke změnám v dislokaci některých 

pracovišť diecézní kurie v areálu. 

Co nejvíce zpříjemnit a usnadnit 

komunikaci návštěvníkům 

i zaměstnancům pomáhá od 1. 4. 

2014 v přízemí budovy Petrov 4 

nová recepce. Ta současně zajišťuje 

činnost kontaktního místa 

Knihovny Biskupství brněnského.

Rozvod a život v církvi

Hledat cesty, jak se co nejlépe 

vyrovnat s rozpadem manželství, 

pomohlo diecézní setkání, které se 

pod názvem Rozvod a život v církvi 

konalo 12. dubna. Po mši v kostele 

sv. Michala k účastníkům 

promlouvali rodinný poradce a 

psycholog PhDr. Josef Zeman, 

CSc., a sociální pedagožka 

Mgr. Milena Mikulíková.

DUBEN
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Setkání mládeže 

s otcem biskupem

V duchu biblického verše z Matou-

šova evangelia „Blahoslavení chudí 

v duchu, neboť jejich je království 

nebeské“ (srov. Mt 5, 3) se neslo  

24. diecézní setkání brněnské 

mládeže s biskupem Vojtěchem 

Cirklem, které se konalo již 

tradičně v sobotu před Květnou 

nedělí 12. dubna 2014 v katedrále 

sv. Petra a Pavla. Pro zhruba dvě 

tisícovky účastníků připravilo 

Diecézní centrum mládeže bohatý 

program. 

Skautská pouť v Porta Coeli

Skautská pouť 26. dubna 2014 

vyvrcholila bohoslužbou, kterou 

v kostele Porta Coeli v Předkláš-

teří u Tišnova slavil brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle Pouť se 

v brněnské diecézi koná od roku 

1990 vždy kolem svátku sv. Jiří, 

patrona skautingu a jejím cílem je 

vždy zdůraznit jeden ze tří prin-

cipů hnutí: povinnost k Bohu, 

k druhým a k sobě.

 

Svatořečení dvou papežů

Čeští a moravští poutníci se 

v neděli 27. dubna 2014 na Svato-

petrském náměstí ve Vatikánu 

zúčastnili mše svaté se svato-

řečením papežů Jana XXIII.

a Jana Pavla II. V České republice 

tuto událost přenášely dvě televize 

a na několika místech se konaly 

i veřejné projekce.

Rodinná pouť církevních škol 

Příležitostí k zajímavým setkáním 

a vzájemnému obohacení a povzbu-

zení ve víře se stala Rodinná pouť 

církevních škol na Vranov u Brna, 

která se v roce 2014 uskutečnila 
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27. dubna. Pro více než 150 účast-

níků ji připravilo Pastorační stře-

disko brněnské diecéze ve spolu-

práci s Centrem pro rodinu a soci-

ální péči. Zejména rodiny s dětmi 

využily nabídku společného puto-

vání z České - Lelekovic se soutěž-

ními úkoly pro jednotlivé věkové 

kategorie. Na Vranově po mši 

svaté s doprovodem scholy násle-

dovala další zajímavá programová 

nabídka: společná modlitba rodin, 

tvořivé aktivity a divadelní před-

stavení, tentokrát v podání Víti 

Marčíka. 

Týden modliteb 

za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní 

povolání a Světový den modliteb 

za duchovní povolání (Neděle 

Dobrého pastýře, 4. neděle 

velikonoční) se konal od 5. do 11. 5. 

2014.

Tři dny křesťanské spirituality

Oblíbenou akci Tři dny křesťanské 

spirituality uspořádalo ve dnech 

9. až 11. května 2014 Pastorační 

středisko brněnské diecéze a Kar-

melitánské nakladatelství. Pozvá-

ní tentokrát přijal karmelitán P. 

Vojtěch Kodet, který účastníky 

KVĚTEN
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zaujal úvodní přednáškou 

Provokující Ježíš v aule Biskup-

ského gymnázia. Akce se zúčast-

nilo na 250 věřících z mnoha die-

cézí. V neděli byla slavena boho-

služba v kostele sv. Michala. 

Ministrantský den 

v Arcibiskupském kněžském 

semináři Olomouc

Pojďte za mnou a učiním z vás 

rybáře lidí. S tímto mottem pozvali 

bohoslovci a představení Arcibis-

kupského kněžského semináře 

v Olomouci ministranty (od 6 let; 

pro starší byl připraven speciální 

program), kněze a jáhny do hanác-

ké metropole na Ministrantský den 

10. května 2014. Setkání zahájila 

mše svatá v kostele sv. Michala 

za účasti otce biskupa Vojtěcha 

Cikrleho. 

Madoně z Veveří požehnal 

biskup Cikrle

Biskup Cikrle požehnal při 

bohoslužbě 16.května v kostele 

sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce 

kopii obrazu Madony z Veveří. 

Tento oltářní obraz byl vytvořen 

za použití tzv. „Technologické 

rekonstrukce obrazu Madony 

z Veveří“ zhotovené akademickým 

malířem Vladimírem Teršem 

v roce 1950. Podle místního 

duchovního správce R. D. ThLic. 

Marka Hlávky byl pořízen, aby 

jednak obohatil interiér farního 

kostela, dále pak, aby odkazoval 

na duchovní kořeny zdejší farnosti, 

jejíž počátek je spojen s kaplí 

Matky Boží na Veveří. 
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Muzejní noc 

v moravské metropoli

V sobotu 17. května 2014 se konal 

již desátý ročník Brněnské muzejní 

noci pravidelně lákající desítky 

tisíc návštěvníků. Již od založení 

této jedinečné akce se pravidelně 

připojuje také Diecézní muzeum 

v Brně, které tentokrát pro ná-

vštěvníky volně zpřístupnilo stálou 

expozici sakrálního umění Vita 

Christi – Život Kristův a připravilo 

nejen komentované prohlídky, ale i 

další program, jako byla např. dra-

matizace biblického Podobenství 

o marnotratném synu v podání 

studentů JAMU. 

Na počátku slavilo koncertem

Obecně prospěšná společnost Na 

počátku, která pomáhá od roku 

1994 těhotným ženám a matkám 

s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, si připomněla v neděli 

18. května své 20. narozeniny 

benečním koncertem. Koncertu 

v kostele sv. Augustina předcházel 

doprovodný program na Obilním 

trhu v Brně, jehož návštěvníci 

mohli přispět do veřejné sbírky 

zakoupením některého z výrobků 

maminek, které společnost 

podporuje. 

15
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Noc kostelů 2014

Kromě zakládajícího Rakouska 

se do šestého ročníku Noci kostelů 

zapojily 23. května 2014 opět také 

Česká republika, Slovensko 

a Estonsko. Jako motto byl zvolen 

verš 1,14 z knihy Genesis (První 

Kniha Mojžíšova): „Nechť jsou 

světla na nebeské klenbě, aby 

oddělovala den a noc. Budou na 

znamení časů, dnů a let.“ S ideou 

otevřít kostely také v noci přišli 

v roce 2005 ve Vídni, o čtyři roky 

později se akce rozšířila do České 

republiky, kde nyní program Noci 

kostelů připravuje již více než 

1000 kostelů a modliteben. Díky 

příznivému počasí přivítali letos 

organizátoři v brněnské diecézi na 

128 tisíc návštěvníků. 
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Národní kongres 

o Božím milosrdenství

Pod heslem Ty jsi svědek mého 

milosrdenství se konal ve dnech 

23. až 25. května 2014 ve Slav-

kovicích a v Novém Městě na 

Moravě druhý Národní kongres 

o Božím milosrdenství v České 

republice. Záštitu převzal olo-

moucký arcibiskup a metropolita 

moravský Jan Graubner, arci-

biskup olomoucký. Zvolené motto 

se mělo stát podnětem k zamyšlení 

nad způsoby šíření poselství 

o Božím milosrdenství a vydávání 

svědectví vlastním životem 

o milosrdné Boží lásce. 

Den modliteb 

za pronásledované křesťany 

ve světě

Šestá neděle velikonoční je na 

základě rozhodnutí ČBK určena 

dnem zasvěceným modlitbám za 

pronásledované křesťany ve světě. 

Vzhledem k tomu, že podle zprávy 

Křesťanské mezinárodní solidarity 

pronásledovaní křesťané tvoří 

80 % všech pronásledovaných pro 

náboženské přesvědčení, 25. 5. 

2014 jejich nelehké osudy připo-

mněly nejen přímluvy při boho-

službách. 

Brno navštívila sestra Cyril 

Mooney

Sestra Cyril Mooney, mezinárodně 

uznávaná inovátorka v oblasti 

vzdělávání a sociální práce, 

zavítala 27. května 2014 do Brna. 

Její práce v indické Kalkatě vedla 

k vývoji výjimečného systému, 

17
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založeného na přijetí každého 

dítěte ostatními bez ohledu na jeho 

původ a schopnosti. Brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle ocenil její 

obětavou službu církvi medailí 

svatých Cyrila a Metoděje. 

Helena Wünschmann 

v Brně zavzpomínala 

na bratra Tomáše 

Na pozvání brněnského biskupa 

Vojtěcha Cikrleho přijela do svého 

rodiště, moravské metropole, paní 

Helena Wünschmann, sestra domi-

nikánského kněze P. Tomáše 

Týna, jehož proces blahořečení byl 

v roce 2006 zahájen v italské 

Boloni. Více než dvouhodinového 

setkání 28. května, které přineslo 

nové pohledy na život a osobní 

svědectví P. Tomáše Týna, se 

zúčastnili také jeho spolužáci ze 

základní školy i ze studií 

ve francouzském Dijonu. 

Jeden den na Petrově 

Ve čtvrtek 29. května 2014 se 

brněnský Petrov a jeho okolí 

zaplnil dětmi školního věku, které 

přijely z různých farností brněnské 

diecéze se svými kněžími, kate-

chety a učiteli náboženství, aby 

společně prožily den plný her 

a zajímavých setkání. Akce Jeden 

den na Petrově se koná jednou za 

dva roky a zájem o ni stále roste. 

Diecézní katechetické centrum 

Biskupství brněnského, které akci 

organizačně zajišťuje, připravilo 

tentokrát program s mottem „Svatí 

jsou darem pro svět“. Po mši svaté 

v brněnské katedrále se děti po 

skupinkách vydaly v doprovodu 

průvodců po jednotlivých trasách 

určených různým věkovým 

kategoriím. Na závěr se všichni 

účastníci shromáždili v Denisových 

sadech. Akce se zúčastnilo asi 1800 

dětí a na dvě stovky dospělých. 

18
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Na organizaci se podílelo více než 

200 dobrovolníků, mezi nimi bylo 

i šedesát kněží brněnské diecéze. 

Velkou pomoc při uskutečnění 

celého dne poskytlo již tradičně 

Cyrilometodějské gymnázium 

a střední odborná škola peda-

gogická v Brně v Lerchově ulici. 

Zdravotnickou službu zajistila 

Střední zdravotnická škola 

z Grohovy ulice v Brně. Orga-

nizátoři si také pochvalovali 

spolupráci a vstřícnost Veřejné 

zeleně města Brna, Moravského 

zemského muzea, Muzea města 

Brna, Městské části Brno-střed 

a brněnské městské policie.

19
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Náměšťfest 2014 

S myšlenkou přátelského 

setkávání, nabídkou kvalitní 

hudby od srdce i možnosti ke 

ztišení a duchovního obohacení se 

12. června v Náměšti nad Oslavou 

otevřely již poosmé brány 

Festivalu křesťanské kultury 

Náměšťfest 2014. 

 

Kefasfest 2014

Prostor pro hudbu, divadlo a kul-

turu, mnoho cest, jedno ohnisko, 

křižovatka setkání... Třetí ročník 

letního křesťanského hudebního 

festivalu Kefasfest se pod záštitou 

brněnského biskupa Vojtěcha 

Cikrleho konal v přírodním areálu 

kláštera v Dolních Kounicích o ví-

kendu od 27. června do 29. června 

2014. V různorodosti hudebních 

a divadelních žánrů představili 

organizátoři moderní křesťanskou 

kulturu a její radostné poselství. 

Kromě bohatého kulturního pro-

gramu si mohli zájemci zkusit 

třeba práci na hrnčířském kruhu 

či plavbu na řece Jihlavě, k relaxa-

ci byla určena příjemná čajovna. 

Festivalu se zúčastnilo přibližně 

300 návštěvníků.

Na Petrově promluvil 

apoštolský nuncius 

Mons. Leanza

V neděli 29. června 2014 slavil 

poprvé v brněnské katedrále mši 

svatou apoštolský nuncius v České 

ČERVEN
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republice Mons. Giuseppe Leanza. 

Biskup Cikrle vysvětil nové 

kněze

V sobotu 28. června 2014 přijalo 

z rukou brněnského biskupa 

Vojtěcha Cikrleho v katedrále 

sv. Petra a Pavla kněžské svěcení 

šest novokněží. Ke dni 28. června 

2014 tak bylo v brněnské diecézi 

od jejího založení den 5. prosince 

1777 vysvěceno 4013 kněží. Sou-

časný - v pořadí třináctý - brněn-

ský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 

od roku 1990 do června 2014 

vysvětil celkem 222 kněží. Vysvětil 

také 44 jáhnů ke službě trvalého 

jáhenství.

21
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Cyrilometodějská pouť 

v Mikulčicích 2014

Slavnostní bohoslužbě v den 

slavnosti slovanských věrozvěstů 

a patronů Evropy, svatých Cyrila 

a Metoděje, předsedal v Mikul-

čicích v sobotu 5. července 2014 

emeritní kardinál Miloslav Vlk. 

Mše se zúčastnil také rektor ze 

semináře sv. Dominika v Zambii P. 

Dennis Phiri, kterého doprovázelo 

šest tamních bohoslovců ze 

Zambie, členů scholy Scora 

Cantorum. Ti během slavnosti 

zahráli na typicky africké hudební 

nástroje.

Katolická charismatická 

konference 2014

V pořadí 25. ročník Katolické 

charismatické konference se konal 

ve dnech 9. až 13. července 2014 

v Brně. Záštitu nad akcí, která se 

uskutečnila v moderním pavilonu 

F na výstavišti, převzal brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle a náměstek 

hejtmana Jihomoravského kraje 

Stanislav Juránek. Zahraničním 

hostem se stal P. René-Luc z Fran-

cie, který se věnuje především 

kazatelské činnosti, přičemž má 

zvláštním způsobem na srdci 

mladé lidi. Konferenci provázel 

citát z Lukášova evangelia „Pane, 

nauč nás modlit se“ (Lk 11,1)

 

Zvony připomněly oběti První 

světové války 

Do života milionů lidi přinesla 

smrt, neštěstí a zranění těla i duší. 

Sté výročí zahájení první světové 

války připomněly 28. července 

v 18 hodin kostelní zvony. V mno-

ha farnostech se také konaly boho-

služby za válečné oběti. 

ČERVENEC
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Den Brna

Moravská metropole si připomněla 

své hrdinné předky, kteří město 

uhájili před švédskou přesilou. 

Oslavy Dne Brna se pod záštitou 

brněnského biskupa Vojtěcha 

Cikrleho a primátora statutárního 

města Brna Romana Onderky 

konaly v sobotu a neděli 16.-17. 

srpna. Do ulic vyšel průvod se 

světly, byly položeny věnce na 

památku mrtvých a v neděli byla 

v katedrále na Petrově slavena 

pontikální bohoslužba na podě-

kování Bohu a za šťastnou budouc-

nost města Brna. Letošní již 

19. ročník oslav Dne Brna ve svém 

duchovním programu reektoval 

také 100. výročí od zahájení První 

světové války a v sobotu večer byli 

do katedrály sv. Petra a Pavla 

zváni všichni, kteří chtěli vzdát 

hold vojákům a obětem První 

světové války. 

Přes pět set mladých 

animátorů se sešlo v Třešti

Nikdo není ostrov, tak nazvali 

symbolicky organizátoři ze Sekce 

pro mládež ČBK a Asociace 

křesťanských sdružení mládeže 

celostátní setkání animátorů, 

které se konalo od 17. do 23. 8. 

2014 v Třešti. Hlavním tématem 

setkání, určeného pro účastníky 

animátorských kurzů, pro aktivní 

mladé ve farnostech, společen-

stvích, řeholích či hnutích, i pro ty, 

kteří se chtějí stát aktivními, byly 

vztahy v různých formách. 

Do Třeště nakonec zamířilo na 500 

mladých lidí a postupně setkání 

navštívili biskupové z téměř všech 

českých a moravských diecézí. 

Pro účastníky byly nachystány 

čtyři tematické bloky přednášek: 

Víra, církev, duchovní život, 

Křesťan a svět, Vztahy, sexualita, 

manželství a čtvrtý blok zaujímaly 

SRPEN
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nezařazené přednášky z psycho-

logie, umění apod. 

Biskup Cikrle požehnal 

prostory nové mateřské školy

V pondělí 25. srpna 2014 požehnal 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle 

prostory nové mateřské školy, 

která byla zřízena při Biskupském 

gymnáziu v Brně. Na předškoláčky 

čekaly nově zbudované prostory 

tříd s veškerým zázemím a vlast-

ním vchodem v budově školy i ven-

kovní hřiště. Kapacita školky činí 

40 dětí od tří do šesti let.

Kostel na Zelené hoře 

se vrací církvi

Ve středu 27. srpna 2014 podepsali 

zástupci Biskupství brněnského, 

Římskokatolické farnosti Žďár nad 

Sázavou–II a Národního památ-

kového ústavu (NPÚ) dohodu o vy-

dání majetku dle zákona o majet-

kovém vyrovnání s církvemi. Od 

28. srpna 2014 se tak po více než 

půlstoletí areál poutního kostela 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře a související pozemky včetně 

Dolního hřbitova vrací do správy 

církve. Pro své mimořádné umělec-

24
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ké a ideové hodnoty byl areál ko-

stela, který je vrcholným dílem 

architekta Jana Blažeje Santiniho 

Aichla, zapsán v roce 1994 na 

Seznam světového a kulturního 

dědictví UNESCO. Výzvu k vydání 

poutního kostela sv. Jana Nepo-

muckého na Zelené hoře ve Žďáru 

nad Sázavou podalo brněnské 

biskupství dne 27. června 2013. 

11. diecézní pouť rodin - 

Národní pouť rodin 

Fandíme rodině, potvrdilo více než 

dva tisíce  účastníků motto 

jedenácté diecézní pouti rodin, 

která byla v Roce rodiny slavena 

v sobotu 30. srpna 2014 ve Žďáru 

nad Sázavou také jako Národní 

pouť rodin 2014. 
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Stálá zpovědní služba se 

vrátila ke sv. Maří Magdaleně

Byly dokončeny opravy interiéru 

kostela sv. Maří Magdaleny v Brně 

a po několikaměsíční přestávce se 

počátkem září zpět do tohoto 

kostela navrátila i stálá zpovědní 

služba.  

Epidemie eboly a Milosrdní 

bratři 

Ve čtvrtek 4. 9. 2014 byla odeslána 

první část sbírky na pomoc 

nemocnici sv. Josefa Milosrdných 

bratří v hlavním městě Libérie 

Monrovii pro boj s epidemií eboly. 

Celková částka, která se vybrala 

v rámci kostelních sbírek a z přís-

pěvků jednotlivých dárců v České 

republice, činila 344 207,- Kč. Tato 

suma putovala na řádové konto 

v Římě určené speciálně na nákup 

zdravotnického materiálu a léků 

pro boj s epidemií eboly. 

ZÁŘÍ
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Výročí návštěvy 

Benedikta XVI. v Brně

V září si brněnská diecéze připo-

mněla 5. výročí návštěvy papeže 

Benedikta XVI. v Brně. Svatý otec 

v sobotu 27. září 2009 slavil boho-

službu na tuřanském letišti, které 

bylo přítomno přes sto dvacet tisíc 

poutníků. 

Oslavy 20. výročí zapsání 

kostela na Zelené hoře 

do seznamu UNESCO

Oslavy 20. výročí zapsání kostela 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře ve Ždáru nad Sázavou do 

seznamu UNESCO proběhly ve 

dnech 5. až 7. září 2014. Kostel byl 

vybudován v letech 1719 až 1722 

a je vrcholným dílem architekta 

Jana Bažeje Santiniho Aichla.

27
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Den církevních škol 2014

Již tradičně 16. září církevní školy 

brněnské diecéze oslavily svátek 

své patronky svaté Ludmily, 

babičky sv. Václava, která doká-

zala vychovat svého vnuka ve 

velkou osobnost našich dějin. 

Právě proto byla vybrána za 

patronku všech učitelů a vycho-

vatelů, aby jim pomáhala v jejich 

zodpovědném úkolu, a ze stejného 

důvodu na tento den připadá i Den 

církevních škol. Studenti brněn-

ského Biskupského gymnázia při 

této příležitosti zhlédli divadelní 

představení Oskar a růžová paní 

v provedení souboru Klicperova 

divadla. Cyrilometodějské gymná-

zium a střední odborná škola 

pedagogická přivítaly vzácnou 

návštěvu otce biskupa Vojtěcha, 

který požehnal sochu Cyrila 

a Metoděje. V Brně-Líšni při mši 

svaté v místním salesiánském 

28

středisku pak prosili o požehnání 

pro pedagogy a všechny návštěv-

níky církevních volnočasových 

zařízení.

Věřící zaplnili brněnskou 

katedrálu, aby uctili faráře 

arského

Více než osmdesát kněží a jáhnů 

a téměř tisíc věřících zaplnilo 

18. září 2014 katedrálu sv. Petra 

a Pavla v Brně, aby uctili relikvii 

sv. Jana Maria Vianneye. Boho-

službu, které předsedal brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle, přenášelo 

v přímém přenosu Radio Proglas. 

Srdce svatého faráře arského 

přivezli do České republiky dva 

francouzští kněží z Arsu 

P. Frédéric Vollaud a P. Roland 

Varin. Ten měl také v Brně na 

Petrově přednášku pro kněze. 

Po setkání kněží se konalo setkání 

pro veřejnost. Po společném uctění 
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relikvie následovala modlitba 

růžence, kterou vedl biskup 

Vojtěch Cikrle, a chvíle ticha 

k soukromé adoraci. Při bohosluž-

bě od 17.30 hodin pronesl homilii 

P. Frédéric Vollaud a vyzvedl v ní 

několik základních duchovních 

poselství svatého faráře arského. 

Stovky věřících až do noci využily 

možnosti k individuálnímu uctí-

vání relikvie, k tiché modlitbě 

a k rozjímání. Velký zájem byl 

rovněž o zhlédnutí dokumentár-

ního lmu o sv. Janu Vianneyovi. 

Kapitulní archiválie 

z Ditrichštejnova Mikulova se 

poprvé představily veřejnosti

V pondělí 29. září 2014 dopoledne 

se zájemcům poprvé otevřely dveře 

do původní gotické věže brněnské 

katedrály svatého Petra a Pavla 

známé pod názvem „Propitá“. 

V rámci doprovodného programu 
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právě probíhající výstavy „Mezi 

klíčem a mečem – kníže František 

kardinál z Ditrichštejna a jeho 

doba“ představilo Diecézní 

muzeum v Brně v prostorách 

starého farního archivu unikátní 

soubor listin odkazující na vznik 

a první roky existence Význačné 

kolegiátní kapituly v Mikulově. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout 

originály archiválií, které jsou 

trvale uloženy v Diecézním archivu 

v Rajhradě, jako je například 

listina papeže Pavla V. z roku 

1618, listina papeže Řehoře XV. 

z roku 1622, ale také zakládací 

listina mikulovské kapituly z roku 

1625 a konrmační listina císaře 

Ferdinanda II. z roku 1626. 
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Příprava pro synodu 2015

„Povolání a poslání rodiny v církvi 

a v současném světě“. Takové je 

téma zasedání biskupské synody 

ve Vatikánu ve dnech 4. až 25. 

října 2015. Toto jednání naváže na 

mimořádné zasedání synody, které 

se konalo v Římě od 5. až 19. října 

2014. Jaké budou jednotlivé kroky, 

které obě události propojí? 

Výsledkem říjnového zasedání jsou 

dva dokumenty: Poselství Božímu 

lidu a tzv. Relatio sinodi, zpráva 

synody, jež bude předložená 

Svatému otci. Tento dokument 

nemá sice žádnou právní závaz-

nost, nebude dávat ani pastorační 

směrnice, má však sloužit k hlubší 

reexi nad tématy v průběhu roku 

2015. 

První řeckokatolický kostel 

v Brně

V neděli 5. října 2014 se v Brně 

konalo svěcení kostela sv. Josefa 

v Minoritské ulici v Brně, jako 

v dějinách prvního řeckokatolic-

kého kostela v jihomoravské 

metropoli. Slavnostní bohoslužbě 

předsedal apoštolský exarcha 

Ladislav Hučko, přítomen byl také 

brněnský římskokatolický biskup 

Vojtěch Cikrle. 

Sčítání účastníků bohoslužeb

Z rozhodnutí biskupů se v neděli 

12. 10. 2014 na celém území České 

republiky uskutečnilo sčítání 

účastníků bohoslužeb. Výsledky 

sčítání a jejich srovnání s výsledky 

z předchozích let poskytují vý-

znamné informace o situaci i vývo-

jových trendech, na jejichž základě 

bude možné lépe a účinněji 
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soustřeďovat síly a prostředky 

k pastorační a evangelizační práci 

v naší zemi.

 

Biskupství brněnské 

představilo nový projekt: 

Církevní turistika

Nový projekt s názvem Církevní 

turistika je určen nejširší veřej-

nosti a navazuje na projekty Noc 

kostelů a Křesťanské Vánoce, 

které se již několik let těší oblibě 

stovek tisíc návštěvníků. Projekt 

poprvé představilo Biskupství 

brněnské 22. října 2014 veřejnosti 

v Praze na říjnovém veletrhu 

Památky 2014. Koncepce projektu 

reaguje na poselství Papežské rady 

pro pastoraci migrantů a lidí mimo 

domov, že existuje mnoho „farnos-

tí, které v turistických destinacích 

vítají návštěvníky, nabízejí jim 

liturgická, vzdělávací a kulturní 

setkání s nadějí, že čas dovolené 

prospěje jejich lidskému i duchov-

nímu růstu, a v pevném přesvěd-

čení, že ani během volna nemů-

žeme zapomínat na Boha, který 

nikdy nezapomíná na nás“. 

Za tímto účelem se farnosti snaží 

rozvinout „přátelskou pastoraci“, 

která jim umožňuje uvítat příchozí 

v duchu otevřenosti a bratrství 

a ukázat jim živé a přívětivé 

společenství.“ Aplikace 

www.cirkevnituristika.cz 

prezentuje křesťanské církevní 

památky, poutní místa a další 

zajímavosti, které mají křesťan-

skou víru jako společného jmeno-

vatele. Zároveň představuje nové 

možnosti využití církevních 

objektů a propojuje křesťanské 

církevní památky s ostatními 

doprovodnými aktivitami, které 

přispívají k obnově duchovních, 

duševních i fyzických sil.
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Relikvie blahoslaveného 

Pietra Casaniho v Mikulově 

Ve středu 22. října 2014, v den 

památky papeže sv. Jana Pavla II., 

převzali zástupci mikulovské far-

nosti sv. Jana relikvie blahoslave-

ného Pietra Casaniho, který žil 

v Mikulově v letech 1638 -1641. 

Stalo se tak při liturgické slavnosti 

v kostele Panny Marie ve Stráž-

nici, kde působí otcové piaristé. 

Následující pátek 24. října 2014 

byly relikvie blahoslaveného 

Pietra Casaniho uloženy při mši 

svaté v bývalém piaristickém 

kostele sv. Jana v Mikulově. 

Blahoslavený Pietro Casani se 

narodil v toskánském městě Lucca 

8. září roku1572. Na kněze byl 

vysvěcen v Lateránské bazilice 

v Římě 23. září 1600. Byl blízkým 

spolupracovníkem sv. Josefa 

Kalasanského, zakladatele 

piaristů. Podílel se na zakládání 

nových řeholních domů a škol po 

celé Itálii. V Mikulově působil jako 

představený řádu piaristů za 

Alpami v letech 1638 -1641. 

Zemřel v Římě 17. října 1647. 

Za blahoslaveného byl prohlášen 

papežem sv. Janem Pavlem II. 

v Římě dne 1. října roku 1995. 

Šestnácté Dny české 

a německé kultury

V pořadí 16. Dny české a německé 

kultury se konaly ve dnech 23. říj-

na 2014 až 9. listopadu 2014. Slav-

nostním zakončením se stala mše 

svatá, kterou v drážďanské kate-

drále slavil generální vikář brněn-

ské diecéze Jiří Mikulášek. Dny 

české a německé kultury patří 

k největším evropským přehlíd-

kám českého umění a kultury 

v zahraničí. 
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V Brně zahájila činnost nová 

Křesťanská pedagogicko-

psychologická poradna 

Prostorám nové Křesťanské 

pedagogicko-psychologické porad-

ny Brno, která sídlí v areálu Cír-

kevního domova mládeže Petri-

num, bylo požehnáno pátek dne 

24. října 2014 za účasti Mons. 

Jiřího Mikuláška, generálního 

vikáře brněnské diecéze. Posláním 

poradny je aplikování odborného 

psychologického a speciálně peda-

gogického poradenství s integro-

vanými křesťanskými principy, 

hodnotami a zásadami. Její služby 

jsou bezplatné a jsou především 

určeny dětem, mládeži, rodičům, 

zákonným zástupcům, pedagogům 

a další odborné i laické veřejnosti 

v oblasti výchovy a vzdělávání 

v rámci křesťanských škol dislo-

kovaných v oblasti města Brna 

a Jihomoravského kraje. S ohle-

dem na kapacitní limity je poradna 

k dispozici všem, kteří o službu 

požádají.
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LISTOPAD

mají mnozí dodnes v paměti. 

Matka Tereza přijela do Česko-

slovenska na pozvání kardinála 

Františka Tomáška a dne 

10. listopadu 1984 nocovala 

v biskupské rezidenci na Petrově. 

Řeholní sestry františkánky, které 

v té době na Petrově žily, dodnes 

vzpomínají na její skromné 

vystupování. I ve studených 

listopadových dnech chodila jen 

v lehkých opánkách a přespala 

na zemi vedle připravené postele. 

V Brně navštívila Matka Tereza 

ještě farnost sv. Jakuba. 

Ředitelé církevních škol 

zamířili do Vranova u Brna 

Ve dnech 12.-14. listopadu 2014 

se do Vranova u Brna sjelo na 

140 účastníků Konference ředitelů 

církevních škol. Této akce pro 

zástupce katolických i nekato-

lických škol (církve sdružené 

Diecézní setkání katechetů 

Diecézní setkání katechetů se 

uskutečnilo v sobotu 8. listopadu 

2014 v Brně v sále Milosrdných 

bratří. 

Před třiceti lety navštívila 

Brno Matka Tereza

V pondělí 10. listopadu 2014 byla 

při mši svaté v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Brně 

požehnána pamětní deska 

připomínající návštěvu Matky 

Terezy. Při této příležitosti zazněla 

také nahrávka proslovu, který tam 

Matka Tereza pronesla 10. listo-

padu 1984. V den výročí mohli 

zájemci v Duchovním centru 

v Brně Lesné rovněž zhlédnout 

audio-vizuální pásmo z první 

návštěvy Matky Terezy v naší 

zemi a v autentickém záznamu si 

připomenout její vystoupení, které 

35



3636

v ERC) se zúčastní rovněž zástupci 

zřizovatelů (z řad biskupství, řádů, 

farností, sborů či ústředí církví) 

nebo duchovní pracovníci církev-

ních škol od těch mateřských po 

vyšší odborné. 

19. Svatocecilské setkání 

Jednota Musica sacra uspořádala 

pod záštitou biskupa Vojtěcha 

Cikrleho pro všechny varhaníky, 

chrámové zpěváky a hudebníky 

nejen z brněnské diecéze  již 

19. Svatocecilské setkání, které 

se konalo 22. listopadu 2015 

v katedrále v Brně na Petrově. 

V roce 2012 oslavila pořádající 

jednota Musica sacra  20. výročí 

své činnosti, k čemuž zaslal své 

apoštolské požehnání také Svatý 

otec Benedikt XVI.
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PROSINEC

Biskup Cikrle 

se setkal s pracovníky 

Diecézní charity Brno

Děkovnou bohoslužbu v rámci 

pravidelného adventního setkání 

s pracovníky Diecézní charity Brno 

celebroval brněnský biskup 

Vojtěch Cikrle v pondělí 1. prosin-

ce 2014 v kostele sv. Augustina 

v Brně. Po bohoslužbě se pracov-

níci Diecézní charity (DCH) Brno 

setkali v prostorách Biskupského 

gymnázia na neformálním přátel-

ském posezení s brněnským 

biskupem. V rámci DCH Brno 

pracuje deset Oblastních charit - 

v Blansku, Brně, Břeclavi, Hodo-

níně, Jihlavě, Rajhradu, Tišnově, 

Třebíči, Znojmě a ve Žďáru nad 

Sázavou - s cca 800 stálými 

zaměstnanci a osobami vázanými 

pracovními dohodami a se zhruba 

600 dobrovolníky. 

Kříž Světových dnů mládeže 

připutoval do Brna

Kříž Světových dnů mládeže, který 

uctily již miliony lidí po celém 

světě a který byl v roce 1985 tajně 

přivezen i do tehdejšího Česko-

slovenska, připutoval do jihomo-

ravské metropole. Při této pří-

ležitosti brněnský biskup Vojtěch 

Cikrle slavil v úterý 2. prosince 

2014 bohoslužbu v katedrále 

sv. Petra a Pavla. Originální kříž, 

který spojuje všechny kontinenty, 

daroval v roce 1984 mladým lidem 

papež Jan Pavel II. jako symbol 

pravidelně konaného Světového 

dne mládeže. Své putování začal 

kříž v témže roce v Římě. V lednu 

1985 byl tajně převezen do Prahy 

ke kardinálu Františku Tomáš-

kovi, aby tak propojil mládež 

Východu a Západu. Jako znamení 

naděje byl též postaven na místě 

někdejšího Světového obchodního 
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Brněnský biskup Vojtěch Cikrle se 

s ní setkával během svého kaplan-

ského působení ve Znojmě: „Její 

blízkost vnímali všichni kněží, 

kteří tehdy na Znojemsku působili 

nebo tudy jen projížděli a mohli se 

s ní setkat. Matka Vojtěcha kolem 

sebe šířila pokoj a radostnou 

důvěru i tehdy, když se jednalo 

o těžké věci.“ Diecézní část procesu 

blahořečení Matky Vojtěchy 

Hasmandové zahájil právě brněn-

ský biskup 26. listopadu 1996 

v Brně, v roce 2004 byl proces 

předán do Říma. 

Průvod světla  vyšel již 

popatnácté 

Již popatnácté vyšel 8. prosince 

2014 z Denisových sadů průvod 

světla a zamířil do katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brně. Průvod 

se svícemi, lampiony a loučemi 

předcházel slavnostní bohoslužbě 

centra v New Yorku, zničeného 

během teroristického útoku 11. 

září 2001. Kříž je vysoký 3,8 m 

a široký 175 cm. Společně s pod-

stavcem váží 40 kg. 

Matka Vojtěcha Hasmandová: 

heroické ctnosti potvrzeny

V sobotu 6. prosince 2014 schválil 

papež František dekret o hero-

ických ctnostech boromejky 

Vojtěchy Hasmandové, od jejíhož 

narození v tomto roce uplynulo sto 

let. Matka Vojtěcha Hasmandová, 

dlouholetá generální představené 

Kongregace milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského, se narodila 

25. března 1914 v Huštěnovicích 

u Velehradu a zemřela 21. ledna 

1988 ve Znojmu-Hradišti v pověsti 

svatosti. V době komunistické 

totality byla oporou všem, kteří 

u ní hledali pomoc a oporu, zvlášt-

ní pozornost věnovala kněžím. 
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v brněnské katedrále od 17.30 

hodin, kterou slavil brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle. Světelné 

procesí se každoročně koná u pří-

ležitosti slavnosti Panny Marie 

počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu a má symbolicky připo-

menout Pannu Marii jako první 

světlo, které se rozzářilo před 

příchodem Ježíše Krista. Tradici 

založil v Jubilejním roce 2000 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Strom vzpomínek 2014

Dům léčby bolesti s hospicem 

sv. Josefa v Rajhradě u Brna 

rozsvítil v úterý 9. prosince 2014 

strom vzpomínek. Ten má symbo-

licky připomenout všechny blízké, 

kteří již odešli z našeho světa na 

věčnost.

Betlémské světlo 2014 – 25. 

ročník

Ekumenická bohoslužba při 

příležitosti převzetí Betlémského 

světla ve Vídni se konala 13. 12. 

2014 v největším vídeňském 

evangelickém kostele na Luther-

platz. Pro Betlémské světlo se tam 

opět vydali brněnští skauti, kteří 

světlo dopravují do České repub-

liky. Prvním místem, kde se světlo 

u nás rozzáří, je tradičně jiho-

moravská metropole. Akce šíření 

Betlémského světla poprvé 
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proběhla v Rakousku v roce 1986 

jako charitativní akce pro radost 

postiženým dětem. Do Betléma, 

místa narození Ježíše Krista, je 

pro Betlémské světlo každý rok 

vyslán chlapec nebo děvče (říká 

se jim Dítě Betlémského světla), 

kteří vykonali něco dobrého. Od-

tud se světlo lásky a pokoje potom 

šíří do celého světa.

Adventní zastavení na Moravci

Na adventní návštěvu za duchov-

ními, kteří již nemohou sloužit ve 

farnostech, každoročně přijíždí do 

Kněžského domova na Moravci 

(Českomoravská vysočina) 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle 

a generální vikář Jiří Mikulášek. 

V roce 2014 se setkání konalo 

17. prosince a otec biskup předse-

dal slavnostní bohoslužbě. V cha-

ritním domově žijí duchovní, 

protější Louisin dům, který od 

roku 1995 slouží k důchodovému 

odpočinku bývalým farním hos-

podyním, kostelníkům, rodičům 

kněží a sester, má rovněž několik 

desítek obyvatel. Charitní domov 

pro duchovní na Moravci byl 

původně vodoléčebný ústav - 

sanatorium sv. archanděla Rafa-

ela, které zahájilo provoz v roce 

1907. O jeho vznik se zasloužil 

moravecký farář Kašpar Dunda. 

A protože se mu nepodařilo pro 

nový ústav zajistit personál, založil 

téhož roku „Družinu III. řádu sv. 

Františka na Moravci pod ochra-

nou sv. archanděla Rafaela“. Ses-

try Kongregace sester III. řádu sv. 

Františka pod ochranou sv. Rafa-

ela archanděla pomáhají na Mo-

ravci opět od roku 1991, kdy se 

mohly po pádu komunismu vrátit 

z nuceného internování v Bílé 

Vodě u Javorníka. 
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Biskup Cikrle oslavil svátky 

s lidmi bez domova

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle se 

na svátek sv. Štěpána jako každo-

ročně sešel na obědě s lidmi bez 

domova a se starými lidmi, kteří 

by jinak prožívali svátky sami. 

„Často slýchám před Vánocemi 

povzdechy a stížnosti – co všechno 

musíme uklidit, zabalit, nachystat, 

napéct, nakoupit. A že je lepší 

odjet někam do teplých krajů a tu 

hroznou zimu a předvánoční shon 

nějak přežít. Nevím, jestli si uvě-

domujeme, že se máme nadstan-

dardně dobře. Že jsou lidé, kteří 

nemají domov, nemají své blízké, 

nemají co jíst. Mají starosti na 

hranici boje o holý život… I proto 

vítám a v Brně již podesáté letos 

podpořím aktivitu komunity Sant 

Egidio, která připravuje oběd pro 

lidi bez domova a o letošních 

Vánocích poprvé také pro Romy 

a jejich blízké,“ uvedl brněnský 

biskup. Vánoční oběd pořádá 

Komunita Sant´Egidio každý rok 

v mnoha místech světa.
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Bohoslužby připomněly výročí 
kostelů a obcí v roce 2014

Brno Křenová výročí 100 let  posvěcení kostela 18.1.

Bohdalice výročí 200 let posvěcení farního kostela 18.1.

Osová Bítýška výročí 750 let obce 14.6.

Blažovice výročí 80 let posvěcení kostela 15.6.

Brno - Líšeň 100 let obnovení poutní kaple P. Marie na Kostelíčku 6.7.

Starý Poddvorov (farnost Čejkovice) – výročí 20 let posvěcení kostela 27.7.

Jiříkovice  (farnost Šlapanice u Brna) –  výročí 750 let 
 od založení obce 17.5.

Kuřim výročí 50 let povýšení na město 
 spojené s žehnáním praporu 14. 6.

Blažovice výročí 80 let posvěcení kostela 15.6.

Velké Meziříčí 300. děkovná pouť z Velkého Meziříčí do Netína 17.8.

Hustopeče u Brna výročí 20 let posvěcení kostela 28.9. 

Brno Lesná výročí 10 let od požehnání Duchovního centra 
 P. Martina Středy a bl. Marie Restituty 5.10. 

Ladná  (farnost Podivín) – výročí 100 let posvěcení kostela 9.11. 

Brankovice 300 let kostela 7.12.
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Výhled do roku 2015

Proběhne Národní eucharistický 

kongres, který po řadě akcí ve 

farnostech a jednotlivých diecézích 

vyvrcholí v Brně v říjnu Národní 

poutí. 

V roce 2015 si připomeneme 20. 

výročí kostela v Brně-Žabovřeskách, 

první novostavby kostela v naší 

diecézi po roce 1989.

V srpnu oslavíme jubilejní Den Brna 

a jubilejní budou také oslavy, protože 

uplyne 370 let od vítězství Brňanů 

nad Švédy v roce 1645.

Na konci roku si připomeneme 20. 

výročí založení Radia Proglas. 

43



4444

Úkony duchovní správy za rok 2014

děkanství

svátosti

pohřby
kněží 

v činné 
službě

nedělní bohoslužby

křty biřmování
první sv. 
přijímání

sňatky počet* účast*

exemptní farnost 69 72 13 38 7 11 11 1 050

blanenské 213 25 81 71 271 10 33 3 215

boskovické 215 31 103 74 260 14 32 4 324

brněnské 813 108 338 168 730 80 101 15 521

břeclavské 168 2 80 49 186 9 22 3 445

hodonínské 337 77 159 83 318 16 44 6 955

hustopečské 149 37 88 51 162 11 32 3 171

jihlavské 177 60 92 59 207 13 39 3 931

mikulovské 83 15 31 22 85 7 23 897

modřické 252 30 149 62 279 15 41 5 321

moravskobudějovické 170 4 82 50 196 11 31 2 660

moravskokrumlovské 113 4 54 17 161 10 37 2 313

rosické 169 5 57 26 171 10 29 2 843

slavkovské 177 10 94 50 202 17 39 2 950

telčské 145 4 57 53 164 14 39 3 119

tišnovské 192 20 94 62 256 11 30 3 277

třebíčské 297 96 164 80 308 16 45 5 133

velkomeziříčské 267 44 227 63 260 13 28 5 568

vranovské 67 0 18 24 82 8 25 839

znojemské 238 5 62 62 195 17 42 2 118

žďárské 370 263 250 112 311 18 41 7 113

celkem 4 681 912 2 293 1 276 4 811 331 765 85 765

*průměrné údaje, zaokrouhleno
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Pastorace a vzdělávání

Pastorační středisko brněnské diecéze pořádá formační kurzy i kurzy pro 

vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků ve farnostech, připravuje i jiné 

formy vzdělávání pro nejširší vrstvy křesťanů a je nositelem řady internetových 

projektů.
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Realizace webových stránek 

http://brno.biskupstvi.cz/pastor

ace/

Stránky zveřejňují informace nejen 

o aktuálním dění v oblasti 

pastorace a církevního školství, ale 

také nabídku vzdělávání. V období 

adventu jsou zde k dispozici 

příslušné denní texty vydávané 

brožury Průvodce adventem. 

Příprava, realizace 

a pokračování diecézního 

biblického programu 

VEZMI A ČTI 

Projekt zahájený v závěru roku 

2009 navázal druhým cyklem tříletí 

liturgických čtení. Také na podzim 

roku 2013 zahájený projekt Vezmi 

a čti celou Bibli pokračoval a při-

nášel aktuální denní úryvky čtení 

včetně úvodů k jednotlivým 

knihám. Program je nejen podporou 

čtení Bible, ale i doplněním a pří-

pravou k bohoslužbě slova pro 

jednotlivé neděle. Webové stránky 

www.vezmiacti.cz přinášejí další 

nabídky a pozvánky. Program 

výrazně překročil i hranice diecéze, 

zájem potvrzují součty přístupů na 

stránky, rovněž i více fanoušků 

webu zaregistrovaných na 

Facebooku. 

Příprava a realizace projektu 

Noc kostelů 

Během Noci kostelů 23. května 

2014 se v České republice pošesté 

otevřely brány více než 1300 

kostelů a modliteben. Pořadatelé 

v brněnské diecézi zaznamenali 

v průběhu páteční noci na 128 000 

návštěvnických vstupů v 169 

otevřených kostelech a modliteb-

nách. Projekt má ekumenický 

charakter, na jižní Moravě se 

pravidelně zapojuje dalších osm 

církví. Výrazný podíl na dobré 

Přehled hlavních aktivit Pastoračního střediska v roce 2014
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informovanosti veřejnosti mají již 

tradičně webové stránky 

www.nockostelu.cz a v rámci 

jihomoravské metropole také 

žádaná informační brožura, která 

v roce 2014 přinesla informace 

o programech 45 zapojených koste-

lů, modliteben a duchovních center. 

Byla vydána v počtu 30 000 kusů 

a před akcí byla zcela rozebrána. 

Příprava na Národní 

eucharistický kongres (NEK)

Národní eucharistický kongres, 

který je plánován na říjen 2015 

v Brně, je určen k prohloubení úcty 

k Ježíši Kristu v eucharistii. V roce 

2014 byly zahájeny přípravy na tuto 

významnou událost. V listopadu 

byla distribuována do jednotlivých 

děkanství pastorační brožura se 

šesti tématy k půlročním přípravám 

věřících na NEK (od ledna do červ-

na 2015) v jednotlivých farnostech. 

Příprava a realizace projektu 

Křesťanské Vánoce 2014

Od roku 2012 mohou farnosti 

a sbory v rámci brněnské diecéze 

prezentovat své adventní a vánoční 

programy na společných stránkách 

www.KrestanskeVanoce.cz. Úkolem 

Pastoračního střediska je admini-

strace webu, koordinace a podpora 

spolupráce jednotlivých zapojených 

míst. V rámci tohoto projektu byly 

vydány a distribuovány zdarma 

propagační tiskoviny (plakáty, 

letáky), v rámci města Brna byla 

vydána v nákladu 15 000 kusů 

propagační brožura Betlémy, vánoč-

ní programy a možnosti návštěvy 

jednotlivých betlémů zde prezento-

valo již 29 farností. Do projektu 

Křesťanské Vánoce se v roce 2014 

v brněnské diecézi zapojilo 76 kos-

telů s nabídkou více než 760 progra-

mů, v rámci celé ČR téměř 190 kos-

telů s více než 1 600 programy. 
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Tři dny křesťanské spirituality

Vyhledávaná každoroční akce Tři 

dny křesťanské spirituality se usku-

tečnila ve dnech 9. až 11. května 

2014 ve spolupráci s Karmelitán-

ským nakladatelstvím. Akce byla 

nabídnuta jako vzdělávací možnost 

též pastoračním asistentům brněn-

ské diecéze. 

Biblický kurz 

Již dvanáctý ročník Biblického 

kurzu byl věnován tématu Jonáš 

a Lukášovo evangelium V. 

Přednášejícími lektory byli biblisté 

R.D. ThLic. Stanislav Pacner, 

Th.D. a R.D. doc. Dr. Petr Mareček, 

Th.D. Kurzu se zúčastnilo asi 

80 frekventantů v pěti večerních 

setkáních nad Biblí, která se konala 

od září do listopadu 2014 na 

Biskupském gymnáziu Brno. 

Kurz Služba ve farnosti 

Kurz Služba ve farnosti probíhal od 

ledna do března v prostorách 

brněnského biskupství Petrov 2. 

Kurz otevíraný jednou za dva roky 

navazuje na kurz Teologický a je 

určen těm, kteří slouží nebo budou 

sloužit ve farnostech při podávání 

sv. přijímání, návštěvách nemoc-

ných s eucharistií, vedení bohoslu-

žeb slova bez kněze, vedení Denní 

modlitby církve, modlitby růžence, 

křížové cesty, malého společenství 

apod. Čtyři sobotní vzdělávací 

setkání absolvovalo 35 účastníků.

Pomůcky a publikace

Pastorační středisko je vydavatelem 

oblíbeného Průvodce adventem 

2014, který vyšel v nákladu 15 000 

kusů a již druhý rok byl nabídnut 

též v mobilní aplikaci Android. 

Pravidelně byly denní úryvky 

zveřejňovány na webových 
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stránkách Pastoračního střediska. 

Další oblíbenou brožurou jsou 

rovněž Historické betlémy – 

Křesťanské Vánoce 2014.

Za zmínku stojí také množství 

tematických tiskových materiálů 

pro Noc kostelů 2014.

Spolupráce Pastoračního 

střediska na dalších projektech 

§ Spolupráce, podpora a účast na 

Jednom dni na Petrově 29. 5. 

2014, pořádaném DKC.

§ Spolupráce na přípravě Národní 

pouti rodin, pořádané 30. 8. 2014 

CRSP ve Žďáře n. Sázavou.

§ Spolupráce a pomoc při 

Diecézním setkání katechetů, 

pořádaném 8. 11. 2014 DKC.

§ Spolupráce při pokračování Alfa-

kurzů v Brně a okolí.
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Katecheti a náboženské vzdělávání dospělých

Činnost Diecézního katechetické centra (dále DKC) se zaměřuje na péči 

o náboženské vzdělávání dospělých, základní i permanentní formaci katechetů, 

evidenci katechetů a učitelů náboženství v diecézi. V neposlední řadě se DKC 

podílí na různých diecézních i národních aktivitách katechetického charakteru. 

DKC se v roce 2014 rovněž podílelo na organizaci poutě rodin ve Žďáru nad 

Sázavou, kde přispělo svou aktivitou Fandíme rodině. 
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Přehled hlavních aktivit DKC v roce 2014

Vydávání Katechetického 

věstníku a podpora katecheze 

a výuky náboženství ve farnostech, 

a to skrze nabídku pomůcek a pro-

gramů, odborné konzultace a řešení 

problémů. Katechetický věstník je 

spojovacím článkem a prostředkem 

komunikace mezi biskupstvím, 

zastoupeným DKC, a jednotlivými 

katechizujícími ve farnostech 

brněnské diecéze. Slouží k předá-

vání aktuálních informací a pro 

katechetickou inspiraci. Ve školním 

roce 2013/14 byl zaměřen na témata 

související s vírou. DKC vydalo 

v roce 2014 také některé pomůcky 

pro podporu katecheze ve farnos-

tech: vysvědčení z náboženství, 

samolepky s různými tématy, 

pomůcku Můj sešitek, brožurku 

Věřím v Boha a Malý průvodce 

postní dobou s aplikací pro Android. 

V roce 2014 navštěvovalo v brněn-

ské diecézi farní katecheze 1300 

předškolních dětí a 2640 dětí 

školního věku. Výuku náboženství 

na veřejných školách navštěvovalo 

9400 žáků. Systematické katecheze 

pro dospělé navštěvovalo ve svých 

farnostech 1860 lidí. Kromě kněží 

a jáhnů se katechezi a výuce 

náboženství věnovalo asi 370 laiků, 

kteří byli pověřeni k této službě 

kanonickou misí. 

DKC uspořádalo kurz Katecheta, 

který poskytuje zájemcům z růz-

ných farností základní vědomosti 

a dovednosti z katecheticko-

pedagogických oborů. Kurz úspěšně 

ukončilo 58 laiků, kteří 7. června 

2014 obdrželi Osvědčení o absol-

vování. V říjnu 2014 byl pak zahá-

jen Teologický kurz, který navště-

vovalo více než 130 posluchačů.

Témata, na něž byl kladen důraz 
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ve formaci katechetů, souvisela 

s Rokem víry vyhlášeným papežem 

Benediktem XVI. a ukončeným 

papežem Františkem. Diecézní 

katechetické centrum nabídlo 

kněžím a katechetům, ale i zájem-

cům z řad veřejnosti, několik 

přednášek a odborných seminářů, 

jakož i možnost účastnit se tříden-

ních exercicií v Duchovním centru 

sv. Františka z Pauly na Vranově 

u Brna. Součástí permanentní 

formace katechetů bylo také 

Diecézní setkání katechetů, 

které se uskutečnilo 8. listopadu 

2014 v Brně u Milosrdných bratří.

 

Projekt Vstupy do škol

Cílem projektu je představovat ve 

školách – převážně základních – 

témata spojená s křesťanstvím, 

přiblížit žákům a studentům 

poselství křesťanských svátků 

a seznámit je s významnými 

postavami křesťanství. DKC 

nabídlo v roce 2014 lektorské 

semináře a výukové programy 

k tématům Dušičky a Halloween 

v tradici a kultuře, Poselství křes-

ťanských Vánoc I a II, Poselství 

křesťanských Velikonoc I a II, 

Cyril a Metoděj – historie a součas-

nost. Vstupům do škol se věnovali 

kněží, katecheté, pastorační 

asistenti a věřící učitelé z různých 

farností brněnské diecéze. Ti se 

před vstupem do výuky účastnili 

lektorských seminářů organizo-

vaných Diecézním katechetickým 

centrem. Všechny výukové progra-

my, které byly na seminářích 

představeny a předány lektorům, 

získaly akreditaci MŠMT ČR 

v systému Dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP). 

Lektoři uskutečnili v brněnské 

diecézi více než 450 „vstupů“, 

tj. navštívili více než 450 tříd ZŠ. 
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Výukovými programy bylo osloveno 

na 9650 žáků.

Ve čtvrtek 29. května 2014 

upořádalo DKC Jeden den na 

Petrově – setkání dětí školního 

věku s otcem biskupem Vojtěchem 

Cikrlem. 

 

Aktualizace webové stránky 

http://brno.biskupstvi.cz/kc, kde 

DKC jednak předává informace 

a pozvánky k přednáškám, 

seminářům, školením a setkáním, 

jednak nabízí tematické materiály 

a kopírovatelné předlohy.
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Církevní školství 

Biskupství brněnské bylo doposud 

zřizovatelem čtyř škol a školského 

zařízení - církevního domova mláde-

že. V roce 2014 se výčet rozrostl 

o dva nové subjekty: v rámci Bis-

kupského gymnázia Brno byla vy-

budována dvoutřídní mateřská 

škola s kapacitou 40 dětí a zahájila 

činnost nová Křesťanská peda-

gogicko-psychologická poradna 

Brno. Poradna byla zřízena jako 

druhé zařízení svého druhu v rámci 

celé ČR pro oblast Moravy. 

Potřebnost a oprávněnost vzniku 

dosvědčuje i to, že za dva měsíce 

fungování jejích služeb využilo více 

než 50 klientů většinou z řad 

rodičovské veřejnosti a značný 

počet zájemců je evidován i pro rok 

2015. Téměř všechny její psycho-

logické a speciálně pedagogické 

služby jsou poskytovány bezplatně. 

Jsou primárně určeny dětem, 

mládeži, rodičům, zákonným 

zástupcům, pedagogům a další 

odborné i laické veřejnosti v oblasti 

výchovy a vzdělávání v rámci 

křesťanských škol města Brna 

a celé jižní Moravy. O služby porad-

ny však může požádat kdokoli z ro-
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dičovské a pedagogické veřejnosti 

bez rozdílu náboženského vyznání. 

Zájem o studium na církevních 

školách v rámci diecéze je značný, 

např. na Biskupském gymnáziu 

Brno je každoročně přijat každý 

třetí uchazeč, místa v nové mateř-

ské škole při Biskupském gymná-

ziu byla během zápisu v mimo-

řádném termínu téměř okamžitě 

obsazena a jihlavská základní 

škola, která umožňuje i vzdělávání 

dětí s nejrůznějšími handicapy, je 

vyhledávaná rodičovskou veřej-

ností celého regionu. 

Kvalita vzdělávání, výchovné 

zaměření a celková atmosféra 

církevních škol v rámci diecéze je 

přínosem a obohacením všech 

zúčastněných: dětí, žáků a studen-

tů i jejich vyučujících. Pro věřící 

žáky (i z nekatolických církví) tyto 

školy umožňují pro jejich růst víry 

nezbytný kontakt se stejně smýšle-

jícími vrstevníky a soužití s hleda-

jícími či nevěřícími spolužáky je 

dobrou příležitostí k vytříbení 

vlastní víry, životních postojů, 

klíčových hodnot i užitečné zpětné 

vazby. Nevěřící nebo hledající žáci 

oceňují nadprůměrné vzdělávací 

nabídky, lidskou a profesní úroveň 

pedagogů, lepší atmosféru, kulti-

vovanější vztahy a nabídku duchov-

ních hodnot. I když se církevní škol-

ství dlouhodobě potýká s nižším 

obnosem nančních prostředků na 

mzdové, provozní a zejména inves-

tiční náklady, má své nezastupi-

telné místo ve vzdělávání a výchově 

mladé generace a je přínosem pro 

celou naši společnost. Pastorační 

středisko brněnské diecéze se snaží 

přispívat a koordinovat spolupráci 

všech církevních škol regionu. 

Proběhla jednání se zástupci škol 

ostatních zřizovatelů v rámci 

katolické církve. V roce 2014 byla 

také navázána spolupráce s 

brněnskou Evangelickou akademií. 
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Přehled škol a školských zařízení

1. Biskupské gymnázium Brno 

a mateřská škola

osmileté a čtyřleté gymnázium: 2 

třídy v každém ročníku - celkem 

837 studentů; 

zřízení 2 tříd mateřské školy při 

škole - kapacita 40 dětí, zahájení 

činnosti 1. 9. 2014; 

úspěchy studentů: vítěz 17. ročníku 

celostátního kola zeměpisné soutěže 

kategorie C (Jakub Urban, kvarta); 

1. místo na Brněnské kole - 

všeoborové soutěžní přehlídce 

v kategorii poezie; vítězný tým 

dějepisné soutěže gymnázií ČR 

a SR, nabídka různých sportovních, 

tvořivých, vzdělávacích a duchovní 

mimoškolních aktivit pro studenty 

2. Křesťanská pedagogicko-

psychologická poradna Brno 

Nově zřízená poradna zahájila svou 

činnost 3. listopadu 2014; v období 

listopad - prosinec více než 50 

klientů, náplň činnosti: posuzování 

školní zralosti, profesní orientace 

a poradenství, diagnostika a nápra-

va poruch učení a chování, psycho-

logické a speciálně pedagogické 

poradenství.

3. Církevní domov mládeže 

Petrinum Brno

80 studentů středních škol, 43 

studentů VŠ; nabídka doprovod-

ných programů: duchovní obnovy, 

přednášky, sportovní akce 

4. Katolické gymnázium 

Třebíč

osmileté a čtyřleté gymnázium: 

1 třída v každém ročníku - celkem 

302 studentů; 

součástí školy je školní klub a vol-

nočasové středisko Halahoj s nabíd-

kou různorodých sportovních, vzdě-

lávacích a duchovních programů 

pro studenty 
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5. Křesťanská základní škola 

Jihlava

obory základní škola a základní 

škola speciální (vzdělávání dětí 

z různým typem znevýhodnění - 

zdravotní, sociální - 40 žáků) - 

celkem 211 dětí

spolupráce s WOMEN FOR 

WOMEN, o. p. s., v rámci 

charitativního projektu OBĚDY 

PRO DĚTI ze sociálně znevýhod-

něného prostředí; 

volnočasová nabídka pro žáky: 

sportovní, tvořivé, hudební aktivity

 

6. Střední odborná škola 

sociální u Matky Boží Jihlava 

obor výchovná a humanitární 

činnost 4 ročníky - celkem 207 žáků

spolupráce se zařízeními sociálních 

služeb regionu v rámci 

studentských praxí, následné 

dobrovolnictví v těchto zařízeních; 

kulturní (hudební a dramatická) 

vystoupení v Domovech pokojného 

stáří, v jihlavské nemocnici, v MŠ 

nabídka hudebních a tvořivých 

volnočasových aktivit pro studenty
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výnosy v Kč školy

dotace 127 711 000

dary 1 754 000

nájemné apod. 7 087 000

ostatní 18 677 000

celkem 155 229 000

náklady v Kč školy

osobní 106 093 000

opravy 1 275 000

ostatní 51 149 000

celkem 158 517 000

Hospodaření škol a školských zařízení 
zřízených Biskupstvím brněnským v roce 2014 



5959

Péče o rodiny 

Národní centrum pro rodinu České biskupské konference

Na území brněnské diecéze sídlí a působí Národní centrum pro rodinu 

(NCR) České biskupské konference. Náplň jeho činnosti vychází 

z křesťanského pojetí důstojnosti člověka a přispívá k prorodinnému 

klimatu, které motivuje ženy a muže k zakládání rodiny, k prohlubování 

kvalitních a stabilních manželských vztahů a které je utvrzuje v odvaze 

vychovávat optimální počet dětí. Činnost NCR se v roce 2014 zaměřovala 

na tyto základní oblasti: vzdělávání (organizace konferencí a seminářů, 

pořádání kurzů, školení, výstav a besed, zpracování metodik, letáků, 

referátů a vystoupení v médiích, vedení webových stránek www.rodiny.cz); 

síťování aktérů rodinné politiky (otevřenost ke spolupráci se státními 

orgány, politickými stranami a médii, spolupráce s dalšími prorodinnými 

organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, zejména s diecézními 

Centry pro rodinu a občanskými sdruženími Asociace center pro rodinu), 

monitoring současného dění a zpracovávání stanovisek k aktuálním 

otázkám (pro potřeby zřizovatele a pro informování veřejných činitelů). 

Ředitelka NCR byla členkou Výboru práv dítěte při Radě vlády pro lidská 

práva. 
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1. Vzdělávací aktivity 

§ NCR v roce 2014 směřovaly 

k podpoře informované diskuse 

nad aktuálními otázkami k téma-

tu: práce se snoubenci, rodinná 

politika na národní i mezinárod-

ní úrovni, opatření slučitelnosti 

rodiny a zaměstnání a výchova 

k vztahům. 

§ Konference, semináře

§ 19. května 2014 se v Jednacím 

sále Senátu Parlamentu ČR 

uskutečnila XIII. mezinárodní 

konference o rodinné politice. 

Program sledoval záměr OSN 

věnovat pozornost mezigenerační 

solidaritě, slučitelnosti rodiny 

a zaměstnání, ohrožení chudobou 

a sociálním vyloučením. 

§ 13. 3. 2014 se v rámci projektu 

Z_ANIMA uskutečnil druhý 

projektový workshop. Cílem 

workshopu byla prezentace 

zkušeností s opatřeními 

ulehčujícími harmonizaci profes-

ního a rodinného života. 

Závěrečná konference projektu se 

uskutečnila 20. 10. 2014 v Brně 

v hotelu Avanti. 

§ NCR se podílelo na pořádání 

akreditovaných konferencí na 

téma Prevence rizikového 

sexuálního chování – pro pedago-

gy, výchovné pracovníky, odbor-

nou veřejnost a rodiče společně 

s Centrem pro rodinu a sociální 

péči Ostrava a příslušnými kraj-

skými úřady v Hradci Králové 

(9. 1.), Brně (6. 2.), Jihlavě 

(24. 4.) a v Praze (10. 11.). 

§ Výstava Obrazy rodičovství – ve 

spolupráci s ostravským Centrem 

pro rodinu a sociální péči byla 

vytvořena interaktivní výstava, 

jejímž cílem je nabídnout prostor 

pro zamyšlení nad významem 

rodičovství z perspektivy dítěte 

a samotného rodiče. Vernisáž 

Přehled hlavních aktivit NCR v roce 2014
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výstavy se konala v rámci Dnů 

lidí dobré vůle na Velehradě 

4. července 2014, výstavu nan-

čně podpořila Česká biskupská 

konference. Výstava byla po celý 

rok využívána na dalších místech 

v ČR. 

§ NCR se věnovalo volbám do 

Evropského parlamentu: během 

diskusního večera v Brandýse 

nad Labem s kandidáty TOP 09; 

v přehledu o trendech práce EP, 

které ovlivňují rodinné politiky 

národních států; v účastí na 

kampani Federace katolických 

rodinných svazů v Evropě 

(FAFCE) před volbami do EP. 

§ Realizace projektu Z_ANIMA: 

Slučitelnost rodiny a zaměstnání, 

věková diverzita profesních týmů 

a různé formy motivace zaměst-

nanců a kvalita komunikace 

mezi nimi a managementem 

rmy – to byla nosná témata 

projektu Z_ANIMA, do něhož se 

zapojilo 111 rem a dalších 

zaměstnavatelů (úřadů či nezis-

kových organizací). Hlavní téma-

ta projektu byla zpracována také 

formou vzdělávacích letáků, 

které lze stáhnout z webových 

stránek projektu 

http://www.rodiny.cz/projekty/za

nima. Letáky reagují na dialog se 

zaměstnavateli v mnoha různých 

oblastech. 

§ Příklady dobré praxe nabízí lm, 

který byl vytvořen v rámci 

projektu, s názvem „Z práce do 

práce“. Ke stažení na 

http://youtu.be/Lfelg21swd8. 

§ Rekapitulací témat prolínajících 

se všemi aktivitami projektu se 

stala brožura „Harmonizace 

rodiny a zaměstnání jako součást 

společenské odpovědnosti“, která 

zasazuje témata projektu do 

širších souvislostí a současně 
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vyzývá k zamyšlení ty zaměst-

navatele, kteří stále pochybují 

o smyslu podobných opatření. 

Projekt byl ukončen k 30. 11. 

2014. 

§ Realizace projektu S_ANIMA: 

NCR pokračovalo v projektu 

„S_ANIMA – podpora osob před 

a po propuštění z výkonu trestu 

k rovnému zapojení na trhu prá-

ce“ (č. CZ.1.04/3.3.05/96.00035), 

který je určen ženám ve výkonu 

trestu odnětí svobody v ženské 

věznici Světlá nad Sázavou 

a těm, které po propuštění mají 

zájem o další doprovázení.

 

2. Spolupráce s centry pro 

rodinu a dalšími prorodinnými 

organizacemi:

Přispívat k vytváření sítí pro 

vzájemný dialog prorodinných 

organizací patří k hlavnímu poslání 

NCR. Pozornost zaměřujeme 

zejména na spolupráci s CENTRY 

PRO RODINU, která jsou členy 

Asociace center pro rodinu (ACER). 

Důležitým prostředkem pro prohlu-

bování spolupráce jsou pravidelná 

setkání, která se uskutečňují tři-

krát do roka. NCR navrhuje pro-

gram setkávání a aktivně se podílí 

na jeho průběhu. Na programu 

setkání byla následující témata: 

pravidelná účast v Národním týdnu 

manželství; výběr motta a pro-

gramů v rámci Týdne pro rodinu; 

20. výročí Mezinárodního roku 

rodiny; volby do Evropského parla-

mentu; mimořádná synoda o rodině; 

Národní pouť rodin.

Vienna NGO Committee on the 

Family – NCR se pravidelně 

účastnilo jednání vídeňské komise 

pro rodinu Vienna NGO Committee 

on the Family, která vznikla 

v r. 1985 jako součást OSN a sdru-
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žuje 67 organizací z celého světa za 

účelem výměny informací o situaci 

rodiny v dnešním světě.

FAFCE – NCR se podílelo na práci 

Federace katolických rodinných 

svazů v Evropě. Pozornost byla 

věnována zejména kandidátům do 

EP a jejich postojům dotýkajícím 

se života rodiny.

 3. Sledování postavení rodiny 

ve společnosti:

Pozornost se soustřeďovala na 

následující témata: hlasování 

Evropského parlamentu o zprávách 

Estrela, Lunacek; návrh zákona 

o legalizaci prostituce; novela 

zákona o registrovaném partner-

ství; výhledy státní rodinné politiky 

s ohledem na Programové prohlá-

šení vlády a Koaliční smlouvu. 

NCR spolupracovalo s Minister-

stvem práce a sociálních věcí na 

hodnocení obcí a souvisejících 

aktivitách v rámci soutěže Obec 

přátelská rodině.

Jako přidružený člen Odborné 

komise pro důchodovou reformu se 

účastnilo práce v týmu pro narov-

nání transferů mezi rodinou 

a společností. 
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 Centrum pro rodinu 

a sociální péči

V roce 1992 bylo brněnským 

biskupem Vojtěchem Cikrlem 

založeno Centrum pro rodinu 

a sociální péči (CRSP). Jeho poslá-

ním je podporovat hodnoty manžel-

ství a rodiny ve všech fázích vývoje, 

hájit zájmy a napomáhat rozvoji 

prorodinných služeb v místních 

komunitách. 

V rámci své činnosti CRSP nabízí 

programy a služby pro rodiny 

a seniory, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizační služby pro seniory, 

vzdělávání, supervize 

a poradenství. Cílovými skupinami, 

ke kterým programy a služby 

směřují, jsou snoubenci, manželé, 

úplné i neúplné rodiny s dětmi, 

rodiny s hyperaktivními a neklid-

nými dětmi, pěstounské rodiny, 

senioři a odborná veřejnost.
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Rok 2014 byl pro Centrum pro 

rodinu a sociální péči velmi zdařilý, 

a to z pohledu hospodářského 

i optikou významných událostí 

v životě organizace. 
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Přehled hlavních aktivit CRSP 

v roce 2014

Na jaře byl úspěšně ukončen 

evropský projekt TROJLÍSTEK, 

díky kterému bylo možné zprostřed-

kovávat sblížení mezi rodinami 

s dětmi a náhradními babičkami. 

Službu TROJLÍSTEK sblížení tří 

generací ® se podařilo udržet, 

nadále poskytovat a formou licencí 

také rozšiřovat do dalších měst.

Nedílnou součástí širokého spektra 

prorodinných aktivit, které CRSP 

nabízí, jsou pastorační programy 

pro snoubence, manžele a rozve-

dené. Průběžně po celý rok probí-

hají skupinové i individuální 

přípravy na manželství, o něž 

budoucí manželské páry mají trva-

lý zájem. Dvakrát ročně se koná 

duchovní obnova pro manžele – 

postní a adventní. Dále pak CRSP 

poskytuje duchovní podporu 

i párům rozvedeným. Jedná se 

o víkendové duchovní obnovy, 

duchovní setkání pro rozvedené, 

diecézní setkání Rozvod a život 

v církvi a také o pravidelná setká-

vání rozvedených ve Společenství 

Naděje.

Jednou z významných událostí 

uplynulého roku bylo také 

podepsání Memoranda o spolupráci 

při podpoře rodiny v Jihomorav-

ském kraji. Memorandum 

podepsaly tři organizace – Centrum 

pro rodinu a sociální péči, 

Spokojený senior – KLAS z. s. 

a Jihomoravský kraj. Podařilo se 

tak vyjádřit společnou vůli při 

naplňování důležitých potřeb 

společnosti v oblasti péče o rodinu, 

podpory aktivního života seniorů 

a mezigenerační solidarity.
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Rok 2014 byl Rokem rodiny 

a rokem oslav 20. výročí 

Mezinárodního roku rodiny 

vyhlášeného OSN. Ve Žďáru nad 

Sázavou se uskutečnila Národní 

pouť rodin s mottem „Fandíme 

rodině“, která se pod záštitou 

Biskupství brněnského spojila 

s poutí diecézní, již CRSP tradičně 

organizuje. Kromě Diecézní (v roce 

2014 Národní) pouti rodin se CRSP 

podílí na organizaci Rodinné pouti 

na Vranov, kterou spolu s církev-

ními školami pořádá Klub přátel 

rodiny.

Centrum pro rodinu a sociální péči 

chce i nadále poskytovat svým 

klientům a uživatelům stabilní 

nabídku kvalitních a profesionálně 

vedených programů a služeb a při-

spívat tak k vnímání rodiny jako 

skutečného základního stavebního 

kamene naší společnosti.
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výnosy v Kč CRSP

příjmy od klientů 1 529 000

individuální projekt 1 762 000

dotace 10 259 000

příspěvky od státu 1 585 000

příspěvky od nadací 23 000

dary 677 000

jiné 228 000

celkem 16 063 000

náklady v Kč CRSP

materiál 658 000

osobní 10 780 000

služby 3 379 000

ostatní 1 239 000

celkem 16 056 000

Hospodaření Centra pro rodinu a sociální péči v roce 2014 
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Péče o seniory

„Děti a prarodiče tvoří budoucnost národů; děti proto, že v nich jdou dějiny 

kupředu, prarodiče, protože předávají svou životní zkušenost a moudrost.“ 

Tento vztah, tento dialog mezi generacemi je pokladem, který je třeba 

uchovávat a podporovat.
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Spolek Spokojený senior – 

KLAS, z. s. 

Biskupství brněnské, Centrum pro 

rodinu a sociální péči a Pastorační 

středisko založilo pro pastoraci 

seniorů spolek Spokojený senior – 

KLAS, z. s. Účelem Spolku je 

přispívat ke zkvalitňování života 

seniorů především v jejich přiro-

zeném prostředí (v obcích, městech 

a farnostech) a tak podporovat 

důstojné a aktivně prožívané stáří. 

K naplňování tohoto cíle dochází 

zejména prací s dobrovolníky z řad 

seniorů, vytvořením metodického 

a vzdělávacího střediska pro práci 

se seniory s přihlédnutím k mezi-

generačním aspektům a k místní 

spolupráci.

Více informací: 

http://www.spokojenysenior-klas.cz

Živá teologie. Spirituální 

dimenze člověka 2014/2015

Biskupství brněnské spolu 

s Brněnskou akademií třetího věku 

pořádaly v akademickém roce 2014 

– 2015 pro zájemce od 50 let další 

běh kurzu Živá teologie. Spirituální 

dimenze člověka. Pro více než 

stovku účastníků přednášeli 

profesoři a docenti Masarykovy 

univerzity v Brně, Palackého 

univerzity v Olomouci a významní 

představitelé církve. 

Více informací, program i přihlášky 

jsou na internetové adrese 

www.bioetika.cz
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Péče o mládež

Hlavním garantem aktivit věnujících se mládeži je Diecézní centrum 

mládeže (DCM), které také v roce 2014 uskutečnilo několik významných 

akcí - vícedenních i jednodenních, při nichž se setkávali mladí se svými 

vrstevníky, načerpali nové zkušenosti, smysluplným způsobem strávili 

volný čas a přinesli něco ze získaných poznatků do svého prostředí. 

Konkrétně se jednalo o tyto akce: XIV. ples DCM v Brně, Diecézní setkání 

mládeže s otcem biskupem a další ročník křesťanského hudebního 

festivalu Kefasfest 2014. 
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Přehled hlavních aktivit v roce 2014 

Ples mládeže 

Dne 24. ledna proběhl již čtrnáctý 

ples mládeže. Ples se konal v Brně 

v pasáži Dominik a byl zahájen mší 

svatou. Plesu se zúčastnilo asi 170 

mladých. K tanci hrála kapela 

BUCH. 

Diecézní setkání mládeže 

Diecézní setkání mládeže s otcem 

biskupem, již třiadvacáté, se usku-

tečnilo jako každoročně v sobotu 

před Květnou nedělí - 12. dubna.

 Kefasfest 2014 

Třetí ročník letního křesťanského 

hudebního festivalu Kefasfest se 

konal pod záštitou brněnského 

biskupa Vojtěcha Cikrleho v přírod-

ním areálu torza kláštera v Dolních 

Kounicích od 27. června 

do 29. června. 

Celostátní setkání animátorů

Motivovat a nasměrovat své vrstev-

níky správným směrem - to vysti-

huje úkol mladých lidí, kteří se 

17.-23. srpna sešli na Celostátním 

setkání animátorů. Setkání má 

mladé podpořit v další aktivitě 

v katolické církvi a dát jim novou 

inspiraci. 

Fórum mládeže: 

Mladý člověk a média 

Ve dnech 17.-19. října se v Osové 

Bítýšce konalo Fórum mládeže na 

téma „Mladý člověk a média“. 
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Celého víkendu se zúčastnilo 

125 mladých lidí.

Kurzy animátorů

se jako každý rok rozjely v říjnu 

a nahlásilo se na ně 95 mladých 

lidí.

 

Kurzy partnerství

probíhaly od září do června 

v Osové Bítýšce pod vedením 

manželů Vykydalových z Centra 

pro rodinu.

 

Studentský diář

společně s VKH vydalo DCM 

během prázdnin. Obsahuje akce 

pro mladé, pořádané DCM, VKH 

a dalšími organizacemi. 
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Charita

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnos-

ti nabízí Diecézní charita Brno pomocnou ruku lidem, kteří se sami o sebe 

nedokáží postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handi-

capu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby 

vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost. 
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Diecézní charita Brno vyvíjí svou 

činnost především v oblasti sociální 

a zdravotní péče, tuzemské i zahra-

niční humanitární pomoci a v pod-

porování základních lidských práv 

a svobod. Finanční a hmotné pro-

středky získává Diecézní charita 

Brno od dárců, orgánů státní správy 

a místních samospráv, z církevních 

sbírek, od nadací a nadačních 

fondů, z výnosů vlastní činnosti 

a benečních akcí. 

Struktura DCHB

Diecézní charita Brno je jednou 

právnickou osobou. Působí na 

území brněnské diecéze, která 

zahrnuje takřka celé území 

Jihomoravského kraje a část Kraje 

Vysočina. Její strukturu tvoří deset 

územních celků, spravovaných vždy 

jednou oblastní charitou, které jsou 

organizačními složkami DCHB. 

V těchto regionech zřizuje Charita 

jednotlivá profesionální a dobro-

volná zařízení a organizuje farní 

charity, v jejichž rámci se zaměřuje 

na pomoc lidem nemocným, osamě-

lým, zdravotně postiženým a těm, 

kteří se dostali do různě složitých 

životních situací. Zřizovatelem 

Diecézní charity Brno je Biskupství 

brněnské. 

Více zde http://dchb.charita.cz/ 
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výnosy v Kč Diecézní charita Brno

vlastní výkony a služby 169 372 000

tržby za služby od zdravotních pojišťoven 92 687 000

dotace od ministerstva a Rady vlády 83 836 000

dotace od krajů 37 250 000

dotace od obcí 41 512 000

ostatní dotace 18 597 000

sbírky, dary 10 723 000

ostatní 23 573 000

celkem 477 550 000

náklady v Kč Diecézní charita Brno

osobní 333 337 000

ostatní 24 847 000

spotřeba materiálu, energie a pohonných hmot 56 631 000

služby 39 956 000

odpisy 18 315 000

celkem 473 086 000

Hospodaření Diecézní charity Brno v roce 2014 
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Kultura a památky 

Diecézní muzeum

V roce 2014 uspořádalo Diecézní 

muzeum jako svoji hlavní sezónní 

akci výstavu s názvem Mezi klíčem 

a mečem – kníže František kardinál 

z Ditrichštejna a jeho doba, která 

byla instalována v kryptě katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brně ve dnech 

18. června-19. října 2014. Za tuto 

dobu ji zhlédlo 2.623 návštěvníků.

Kromě hlavní výstavy uspořádalo 

Diecézní muzeum v první polovině 

roku tři mimořádné akce. První 

akcí bylo představení publikace 

Sensorium Dei, kterou vydalo 

CDK na sklonku roku 2013. Akci 

navštívilo 70 hostů včetně několika 

spoluautorů představované publi-

kace. Druhou událostí byla před-

náška s názvem Na křídlech andě-

lů, která představovala poutní 

místo Neratov v Orlických horách. 

Prezentaci zhlédlo 67 návštěvníků. 

Třetí mimořádnou akcí bylo 

autorské čtení nové sbírky básní 

Františka Schildbergera s názvem 

Vyznání – Patnáct sonetů. Toto 

komorní autorské čtení navštívilo 

15 posluchačů.

Stejně jako v předchozích letech se 

Diecézní muzeum také zapojilo do 

Brněnské muzejní noci, která se 

konala v sobotu 17. května 2014. 

I přes nepříznivé počasí navštívilo 

program připravený v Diecézním 

muzeu a jeho okolí na 800 lidí.

Podzimní přednáškový cyklus 

s názvem Křižovatky křesťanské 
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kultury byl rozdělen do dvou na 

sebe navazujících bloků. První část 

byla věnována působení kardinála 

Františka z Ditrichštejna a byla tak 

důstojným vyvrcholením letošní 

výstavy Mezi klíčem a mečem – 

kníže František kardinál z Ditrich-

štejna a jeho doba. Další část 

přednáškového cyklu byla zamě-

řena na aktuální, umělecko-

historická a historická témata 

s důrazem na situaci katolické 

církve v České republice. Návštěv-

níků různého věku, vzdělání i za-

měření bylo celkem 265 osob.

Diecézní muzeum věnovalo tradič-

ně svoji pozornost také dalším 

aktivitám, především pak školním 

skupinám a jim připraveným 

vzdělávacím programům. V roce 

2014 nabízelo muzeum 6 výuko-

vých programů a 1 program sezón-

ní (Příběh velikonoc), kterých se 

zúčastnilo celkem 918 dětí a stu-

dentů. Dalších 808 návštěvníků 

v předem objednaných skupinách 

využilo nabídky komentovaných 

prohlídek katedrály a stálé expozice 

Vita Christi v různých kombinacích.

Doplňkovou a rozšiřující činností 

Diecézního muzea jsou tradiční 

drobné Výstavy v salonku. V roce 

2014 byly instalovány čtyři výstavy, 

z nichž tři byly zahrnuty do tema-

tického cyklu Nové kostely v Brně 

a okolí. Výstavky v salonku Die-

cézního muzea zhlédlo na 200 hostů 

areálu Petrov. Diecézní muzeum 

v tomto roce získalo poprvé mož-

nost vystavovat v atraktivním 

prostředí tzv. Propité věže brněn-

ské katedrály. Ve dnech 29. září – 

4. října zde byla zrealizována 

výstava s názvem „Kapitulní 

archiválie z Ditrichštejnova Miku-

lova“, která představila dobové 

dokumenty s přímou vazbou 

k Mikulovu. Tuto týdenní výstavu 

77



7878

zhlédlo 127 osob.

V průběhu celého roku 2014 zhlédlo 

stálou expozici Vita Christi 2 522 

zájemců, informačním kontaktním 

centrem Petrov prošlo 8 881 turistů. 

Výstavu s názvem Mezi klíčem 

a mečem – kníže František kardinál 

z Ditrichštejna a jeho doba navští-

vilo v kryptě katedrály sv. Petra 

a Pavla 2 623 návštěvníků, nabí-

zených vzdělávacích programů 

a ostatních hromadných akcí se 

zúčastnilo 2 376 osob. Celkem tedy 

pracovníci Diecézního muzea 

oslovili 16 402 návštěvníků areálu 

Petrov. Dalších asi 6 500 turistů 

zhlédlo výstavu Diecézního muzea 

Zázračná Madona v brněnské 

diecézi – Panna Maria prostřednice 

všech milostí, která byla v letních 

měsících instalována v kostele 

sv. Václava v Mikulově. 

78



7979

Knihovna Biskupství brněnského

Knihovna Biskupství brněnského nabízí ze svého historického i soudobého 

fondu (téměř 85 000 svazků) čtenářské veřejnosti knihy s duchovní 

a náboženskou tématikou. V roce 2014 ji navštívilo 1 311 zájemců, kteří si 

vypůjčili více než 6 500 knih, z mimobrněnského depozitáře bylo přivezeno 

téměř 50 svazků ke studiu v knihovně. Od minulého roku mají čtenáři 

možnost využívat knihovních služeb také na recepci biskupství Petrov 4. 

Je zde možné půjčit si z omezené nabídky, rezervovat a objednat knihy 

či výpůjčky vrátit. Knihovna stále doplňuje svůj fond nákupem novinek 

vydaných v křesťanských a univerzitních nakladatelstvích, reaguje na 
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zájem a náměty čtenářů. Knižní fond 

je obohacován také mnohými dary, 

z nichž nejcennější byl soubor cca 

4 000 svazků anglické teologické 

literatury od belgického dárce. 

Elektronická katalogizace těchto 

knih průběžně probíhá i v roce 2015. 

Každoročně připravuje knihovna 

přednášky či autorská čtení, 

kterými přibližuje zajímavé knihy 

či osobnosti. V květnu proběhlo na 

Petrově setkání s paní Helenou 

Wünschman, sestrou českého 

dominikánského kněze Tomáše 

Týna. Spolu s Mons. Jiřím 

Mikuláškem, autorem knihy 

Služebník radosti, představila paní 

Wünschman svého bratra Tomáše, 

který působil v Bologni, byl profe-

sorem morální teologie, obětavým 

knězem, ohnivým kazatelem a du-

chovním vůdcem mnoha duší. 

Nabídl svůj život Bohu za svobodu 

v České republice, koncem roku 

1989 náhle onemocněl a 1. 1. 1990 

zemřel. Záznam z přednášky 

nahrálo a vysílalo Radio Proglas. 

Druhé setkání proběhlo v říjnu, 

tentokrát zpět v prostorách klášte-

ra alžbětinek, kam sestra Veronika 

Řeháková pozvala zájemce na 

setkání se středověkou mystičkou 

Julianou z Norwiche. Juliána se 

rozhodla žít v jediné cele zbudova-

né při kostele zasvěcené svatému 

Juliánovi ve městě Norwich 

nedaleko Londýna. Věnovala se 

modlitbě, meditaci a studiu, dospě-

la k vytříbené lidské a náboženské 

vnímavosti a moudrosti, měla dar 

útěchy a rady. 

Více informací je možné nalézt na 

nových stránkách knihovny, jejichž 

nová přehlednější verze byla 

spuštěna na podzim roku 2014.
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Diecézní konzervátorské 

centrum

V roce 2014 pokračovalo diecézní 

konzervátorské centrum ve své 

hlavní činnosti, která spočívá ve 

zpracovávání evidence a inven-

tarizace předmětů, specikaci, 

doplňování a upřesňování údajů 

k jednotlivým předmětům kulturní 

hodnoty ve farnostech a následném 

ukládání dat do informačního sys-

tému diecézního konzervátorského 

centra. Do konce roku 2014 bylo 

zpracováno 47 733 nemovitých 

a movitých kulturních předmětů, 

které jsou ve vlastnictví či správě 

farností na území brněnské diecé-

ze. Do databáze konzervátorského 

centra bylo vloženo 127 145 digi-

tálních snímků. Dále se pokračo-

valo v postupném převážení nejvíce 

ohrožených předmětů do depozitáře 

BB, který splňuje současné 

technické požadavky kladené na 
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depozitáře. Do konce roku bylo 

do depozitáře přesunuto přibližně 

2 000 předmětů, které jsou před 

uložením ošetřeny proti dřevokaz-

nému hmyzu plynováním.

Diecézní konzervátorské centrum 

pomáhá také při prezentaci a popu-

larizaci uměleckých církevních 

předmětů, zajišťuje zapůjčování 

předmětů kulturní hodnoty na 

výstavy pořádané jinými subjekty 

v České republice i v zahraničí. 

Účelem je nejen prezentace, ale 

i vědecké zkoumání v rámci spolu-

práce s Muzeem umění v Olomouci, 

Národní galerií v Praze, Mendlovou 

univerzitou v Brně, Bergau und 

Gotikmuseum Leogang, Kunst-

historsches Museum Wien, Städel 

Museem Frankfurt am Mein., atd. 

V rámci spolupráce s Moravskou 

galerií v Brně byly prodlouženy 

dlouhodobé výpůjčky umělecko-

historických předmětů. DKC pokra-

čuje ve zprostředkovávání výpůjčky 

potřebných sakrálních předmětů 

mezi farnostmi, zaštiťuje i dary 

nevyužívaných sakrálních předmě-

tů pro jiné farnosti.

DKC nadále spolupracuje s Akade-

mií věd ČR ve zpracovávání pod-

kladů pro další díly publikací 

„Umělecké památky Moravy 

a Slezska“, poskytuje odborné kon-

zultace farnostem ohledně oprav 

a údržby mobiliáře a pokračuje ve 

spolupráci s ostatními diecézními 

konzervátorskými centry. DKC 

spolupracuje také s Policí ČR při 

hledání ukradených předmětů. 

V průběhu roku 2014 se DKC dále 

podílelo na hledání podkladů 

k potencionálním restitučním 

nárokům.
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Diecézní archiv Biskupství 

brněnského

Diecézní archiv Biskupství 

brněnského byl založen dekretem 

biskupa brněnského Mons. ThLic. 

Vojtěcha Cikrleho 1. 2. 2009. Státní 

akreditaci k výkonu soukromého 

archivu obdrželo Biskupství 

brněnské od Ministerstva vnitra ČR 

23. 8. 2011. Archiv sídlí v Rajhradě 

na ulici Odbojářů č. 803 a slouží 

k ukládání archiválií vzniklých 

z působnosti Biskupství brněnského 

a právnických osob jím zřizovaných. 

Na základě smluv uzavřených 

s Moravským zemským archivem, 

Státním oblastním archivem 

Třeboň, Zemským archivem 

v Opavě a Archivem města Brna 

převzal diecézní archiv v letech 

2009-2013 do své péče také 

historické archivní fondy, 

spravované dosud státními archivy 

a Archivem města Brna. Rozsah 

těchto archivních souborů je 

průběžně doplňován o dokumenty 

vzniklé v novější době i o historické 

dokumenty nově nalezené. Součástí 

archivu jsou tedy fondy biskupství, 

obou kapitul, působících v diecézi – 

brněnské a mikulovské, fondy 

farních a děkanských úřadů, 

církevních škol a nadací i několik 

fondů osobních, které pocházejí 

z darů. Se správou archivu je 
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spojeno i vedení ústřední spisovny 

Biskupství brněnského. Protože se 

s ohledem na předpokládané 

přírůstky jevila dosavadní kapacita 

archivního depozitáře jako 

nedostatečná, přistoupilo Biskup-

ství brněnské v roce 2014 k jeho 

dostavbě. V závěru roku 2014 byla 

tato přístavba těsně před dokon-

čením. 

K 31. 12. 2014 spravoval diecézní 

archiv celkem 447 archivních fondů 

a sbírek o rozsahu 1385,33 bm, 

z toho zpracováno bylo 76, 21%. 

Přírůstky za rok 2014 činily na 

základě provedeného výběru archi-

válií, ať už ve skartačním řízení 

nebo mimo ně, celkem 26,08 bm. 

Prvořadým úkolem roku 2014 byla 

pro archiv generální inventura 

archivních fondů a sbírek, která 

v ČR probíhala v letech 2012-2013, 

v brněnském archivu měla na 

základě výjimky, udělené odborem 

archivní správy a spisové služby 

MV ČR, termín posunut až do 30. 6. 

2014. Navázala přitom nejen na 

poslední generální inventuru z let 

2001-2002, nýbrž u fondů pocháze-

jících přímo z působnosti biskupství 

(tedy u fondů největších) i na 

vstupní revizi z let 2010-2011. Již 

při této revizi byl zaznamenán 

značný počet archiválií chybějících, 

generální inventura přinesla 

v tomto směru ještě další zpřesnění 

a řadu nálezů – často se jednalo 

o archiválie pohřešované už při 

samotném zpracování fondů 

v 60. letech 20. století. U fondů 

farních a děkanských úřadů bylo 

navíc úkolem sjednocení kritérií 

pro vedení evidence fondů, 

pocházejících z různých archivů. 

Reálně byla generální inventura 

uzavřena k 9. 7. 2014. 

Za rok 2014 bylo zpracováno 

32,84 bm archiválií (inventarizace 
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přírůstků fondu Biskupská 

konsistoř Brno, reinventarizace 

fondu FÚ Čáslavice, na úrovni 

manipulačních seznamů zpracování 

fondů DÚ Hostěradice, FÚ Božice, 

dodatek k Archivu fary Bulhary 

a Archivu fary Lednice, Dohnal 

Viktor a Dívčí katolická škola 

Modřice.)

Již od roku 2012 se v diecézním 

archivu zpracovává databáze kněží 

brněnské diecéze. Cílem projektu je 

dohledání základních biograckých 

údajů o kněžích, kteří působili nebo 

působí v brněnské diecézi od jejího 

založení až po dnešek. V roce 2014 

se práce zaměřovaly na odstraňo-

vání duplicitních záznamů a opravy 

údajů navzájem rozporných. Je 

předpoklad, že průběžné zpřesňo-

vání bude probíhat v podstatě stále, 

k základnímu dopracování však 

ještě chybí převod dat do konečného 

programu, připojení fotograí kněží 

a závěrečná kontrola úplnosti dat 

a časové posloupnosti.

Ani přes prioritně prováděnou 

generální inventuru archivních 

fondů a sbírek diecézní archiv 

neomezil služby badatelům, naopak 

počet badatelských návštěv výrazně 

stoupl (na 162 oproti 60 v roce 

2013). Mezi badateli převažovali 

zájemci o dějiny jednotlivých 

farností, stavební vývoj kostelů, 

církevní hudbu, častým tématem 

studia byly biograe kněží, per-

zekuce katolické církve v období 

totality. Archivní dokumenty 

sloužily pro bakalářské, magister-

ské a doktorské práce studentů 

historie, teologie, dějin umění, pro 

odborné studie historiků, pro 

potřeby církevního soudu k řešení 

jednotlivých kauz manželského 

práva, pro potřeby farních úřadů, 

řádů a kongregací apod., stále 

probíhalo dodatečné dohledávání 

85



8686

dokladů k restitučním záležitostem. 

Velmi často se na archiv obraceli 

genealogové, kteří potřebovali 

základní orientaci a nasměrování 

v systému ukládání matrik. 

Badatelům bylo zapůjčeno k pre-

zenčnímu nahlédnutí celkem 934 

evidenčních jednotek. Archiválie 

z fondu Kapitula Mikulov byly 

prezentovány na výstavě Kapitulní 

archiválie z Ditrichštejnova Miku-

lova, kterou pořádalo Diecézní 

muzeum ve dnech 29. 9. – 4. 10. 

2014 jako doprovodnou akci k vý-

stavě Mezi klíčem a mečem. Velká 

část zájemců využívala možnosti 

mailového kontaktu a žádosti o vy-

pracování rešerše za zachování 

ochrany citlivých osobních údajů 

v dokumentech obsažených. Počet 

těchto rešerší a zodpovězených 

badatelských dotazů (ať již mailem, 

telefonicky, nebo písemně) činil 149. 

Obzvlášť velký objem prací se v prů-

běhu celého roku soustředil na do-

hledávání průkazných archivních 

materiálů pro Policii ČR v souvi-

slosti s kauzou krádeže starých 

tisků na faře ve Křtinách. Pro 

potřeby badatelů bylo zhotoveno 

1197 skenů archiválií, badatelé 

sami si pořídili vlastní reprodukční 

technikou celkem 8258 studijních 

snímků. 

V souvislosti s přebíráním histo-

rických dokumentů ve farnostech 

(v roce 2014 přibylo do ústřední 

spisovny 24,58 bm těchto depozit) 

archivní pracoviště zajišťovalo také 

přebírání a sterilizaci starých tisků 

určených k uložení v diecézní 

knihovně – za rok 2014 bylo takto 

předáno asi 4,5 bm starých tisků.

V závěru roku 2014 byly navázány 

odborné kontakty s Diecézním 

archivem v Sankt Pöltenu 

a projednány možnosti vzájemné 

spolupráce.
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Středisko pro liturgickou hudbu

Hlavními body činnosti Střediska pro liturgickou hudbu (dále SLH) je péče 

o varhany a zvony v diecézi, povolování a dohled nad koncerty duchovní 

hudby, které se konají v kostelích, a práce na hudebně-liturgických 

dokumentech.

Přehled hlavních aktivit v roce 

2014

Varhany

V loňském roce bylo uskutečněno 

42 výjezdů jak k nástrojům v koste-

lích, tak do varhanářských dílen. 

Prohlédlo se 28 nástrojů, na čty-

řech z nich se začaly provádět 

varhanářské práce, které i v loň-

ském roce skončily. Byly to po 

nanční stránce spíše drobné až 

středně náročné práce, nejvíc se 

vynaložilo 450.000,- Kč na restau-

rování varhan ve farnosti Lipůvka.

Devět varhan (i jednotlivých etap) 

se kolaudovalo, patří mezi ně i ná-

stroje, na kterých probíhaly práce 
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již více let (například osm let 

v Budišově). Nejvyšší nanční 

obnos byl vynaložen na varhany 

v Doubravníku (téměř 4,5 mil. Kč), 

které byly od roku 2013 ve zkušeb-

ním provozu a letos byly všechny 

závazky mezi objednatelem a zho-

tovitelem vyrovnány.

Na 9 nástrojích práce pokračují, 

a 20 varhanních projektů větších 

i drobnějších se připravuje. Z nej-

zajímavějších loňských dokonče-

ných prací i ještě probíhajících je 

možné zmínit následující:

Doubravník: Zdejší varhany 

postavil v 2. pol. 18. stol. brněnský 

varhanář Jan Výmola a do dneš-

ních dnů se zachovaly s velmi 

malým počtem cizích zásahů. Jedná 

se o jedinečný nástroj co do řeme-

slné kvality a o jeden z nejdelikát-

nějších, co se zvukové barevnosti 

týče. Kompletní restaurování 

vnitřního zařízení a prospektu 

varhan ve výtečné kvalitě prováděl 

pan MgA. Dalibor Michek, mezi-

národně uznávaný varhanář-

restaurátor.

Třebíč, sv. Martin: Zde se do adap-

tovaných varhanní skříní Jana 

Komorníka z konce 18. stol. staví 

nové třímanuálové mechanické 

varhany s pedálem (35 rejstříků 

vč. Cymbelsternu a Tremola), které 

budou mít dvojí trakturu rejstří-

kovou (mechanickou i elektrickou). 

Práce probíhají po etapách, ke kon-

ci roku 2014 byly vyrobeny píšťaly 

hlavního stroje a pedálu, je zhoto-

ven hrací stůl, nakoupeny elektri-

cké součásti, pracuje se na měších 

a skříni. Stavbu provádí varha-

nářská rma Kánský-Brachtl ve 

výborné kvalitě a pečlivosti.
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Netín: zde koncem roku započaly 

práce na poslední etapě (pedál, 

hlavní měch) novostavby varhan 

vestavěných do starých skříní 

taktéž od Jana Komorníka jako 

v Třebíči. Nástroj je koncipován 

jako dvoumanuálový s pedálem do 

třech prospektových skříní (positiv; 

hl. stroj C-strana; hl. stroj Cis-

strana) a pedálové ohrádky za 

varhaníkem. Zajímavým řešením 

jsou zásuvky několika rejstříků 

s Vorabzugem (pro diskant a bas) 

umožňující určitý druh imitace 

dalšího – třetího manuálu 

v nástroji.

Rancířov: Již několik let se zde 

restaurují velmi zajímavé varhany 

barokní znojemské varhanářské 

školy. Podle výše investovaných 

nancí se provede odpovídající díl 

prací. Kostel je dlouhodobě uzav-

řen, není zde takový tlak na rychlé 

dokončení prací. Nástroj je svěřen 

do péče MgA Dalibora Michka.

Zvony

Podle informací diecézního 

kampanologa Mgr. Petra Jandy byl 

v roce 2014 odlit jeden zvon v Oře-

chově; kolaudován byl 14. listopadu. 

Koncerty

V roce 2014 prošlo agendou SLH 

hudbu 256 koncertů. Mezi nejob-

jemnější a programově nejkompli-

kovanější měsíce patří tradičně 

listopad a prosinec – období 

Adventu a Vánoc, a pak také 

březen, duben – Půst a Velikonoce. 

Dále jsou to dva festivaly Concen-

tus Moraviae a Brněnský varhanní 

festival, které probíhají vždy 

v červnu. 

Bachův varhanní podzim a Morav-

ský podzim pak dotvářejí postupný 

závěr roku. 
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Spolupráce s dramaturgy zmíně-

ných festivalů pak tvoří samostat-

nou kapitolu práce SLH. Nejinten-

zívněji se konzultuje dramaturgie 

Velikonočního festivalu duchovní 

hudby, který je situován do centra 

města Brna; začíná vždy na Květ-

nou neděli a končí 2. Velikonoční 

nedělí. Hned po tomto festivalu je 

možné zmínit Concentus Moraviae, 

mezinárodní hudební festival 13 

měst, který má všechny své hlavní 

lokace na území naší diecéze, proto 

podstatná část jeho koncertů probí-

há také v posvátných prostorách 

našich kostelů. 

Oba varhanní festivaly cílí na kos-

tely v centru města, Brněnský var-

hanní festival pak i na blízké okolí; 

nejvytíženější je jednoznačně nový 

koncertní nástroj v kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie u jezuitů; kromě 

něj se velmi často hrává v katedrále 

sv. Petra a Pavla, v kostele sv. 

Augustina, občas v bazilice na 

Starém Brně a v minoritském 

kostele sv. Janů. Moravský podzim 

mívá v chrámových prostorách 

koncerty spíše výjimečně.

Liturgicko-hudební dokumenty

V loňském roce se intenzivně 

pracovalo na dokumentu „Směrnice 

ČBK pro používání liturgické hud-

by při bohoslužbách, zvláště ve 

vztahu k mládeži“. Tato směrnice 

byla organizována ze Sekce pro 

mládež při ČBK, SLH bylo pozváno 

k aktivní spolupráci.

Připravuje se překlad amerického 

dokumentu o liturgické hudbě Sing 

to the Lord. I zde SLH guruje jako 

konzultant a zprostředkovatel 

pramenů. Vše ostatní je iniciativa 

Liturgické komise při ČBK.

Vedoucí SLH je v současné době 

jmenovaný do presidia mezinárod-

ní studijní společnosti Universa 
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Laus (dále UL) a zároveň je 

i jediným Čechem, který je jejím 

členem. 

Tato společnost byla založena 

v roce 1956 a od dob založení se 

snaží o praktické začleňování 

závěrů II. Vatikánského koncilu 

do hudebně-liturgické praxe. 

Každoročně se koná jeden kongres 

(s hudebně-vědnou, hudebně-

liturgickou a hudebně-praktickou 

náplní), který rozebírá a pracuje 

na zkvalitňování liturgické hudby, 

zejména ve vztahu ke slavícímu 

společenství věřících. V loňském 

roce se kongres konal v italském 

Loretu. Témata přednášek byla: 

Estetika a ritus (P. Giorgio 

Bonaccorso, OSB; Konvergence 

mezi uměním a teologií (P. Luigi 

Razzano). 
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Internetové prezentace

Biskupství brněnské (www.biskupstvi.cz) provozuje internetový portál, 

který je určený nejširší veřejnosti a obsahuje internetové prezentace 

www.nockostelu.cz, www.cirkevnituristika.cz, www.ibohosluzby.cz, 

www.krestanskevanoce.cz. Informace na tomto portále jsou propojeny 

v jedné databázi a průběžně aktualizovány přímo z farností a sborů. 

Návštěvnost portálu je více než půl milionu návštěv ročně. 

Přehled hlavních aktivit v roce 

2014 

www.CirkevniTuristika.cz

Aplikace www.cirkevnituristika.cz 

nabízí na jednom místě přehled 

poutních míst a církevních pamá-

tek i zajímavostí a propojuje křes-

ťanské církevní památky s ostat-

ními doprovodnými aktivitami, 

které přispívají k obnově duchov-

ních, duševních i fyzických sil. 

Návštěvníci zde mohou vyhledávat 

cíle svých cest v části aplikace 

nazvané Poutní místa. Jednotlivá 

poutní místa zde kromě základních 

informací o historii a současnosti 
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prezentují také přehled poutí, příp. 

duchovních cvičení, přehled pra-

videlných bohoslužeb, kontakt, 

návaznost na dopravu a informace 

o turistické oblasti, ve které se 

poutní místo nachází. 

Pod odkazem Ubytování, fary naj-

dou návštěvníci možnosti rezer-

vovat si ubytování v církevních 

objektech. Bude se jednat např. 

o kláštery, poutní domy nebo fary, 

které již neslouží k bydlení faráře. 

Část nazvaná Zajímavosti nabízí 

návštěvníkům mnoho dalších 

možností, jak využít volný čas 

v místě, kam putují nebo kde tráví 

čas dovolené, např. návštěvou 

kostelních věží, muzeí, krypt 

a dalších zajímavých míst v okolí. 

V připravované části Poutní trasy 

si budou moci návštěvníci, kromě 

známých poutních tras, naplánovat 

své vlastní, tedy zvolit si cíle své 

cesty (poutní místa) a zároveň si na 

cestě zajistit ubytování v dostup-

ných církevních objektech. 

www.iBohosluzby.cz

Aplikace umožňuje hledání kostela, 

sboru či modlitebny dle jeho názvu, 

názvu obce nebo části obce. Na 

stránce s informacemi o kostele 

je kromě přehledu bohoslužeb 

k dispozici seznam nejbližších 

kostelů, zařazení kostela, sboru 

či modlitebny k příslušné církvi, 

mapa okolí kostela, textové 

a obrazové informace o kostele, 

kontaktní údaje, GPS souřadnice 

a případně odkaz na webové 

stránky farnosti či sboru. Funkce 

podrobného hledání nabízí vyhle-

dání časů nejbližších bohoslužeb 

dle času a místa a ltrování dle 

zadané církve. Aplikaci doplňuje 

v příslušných liturgických obdobích 

aktuální přehled vánočních a veli-

konočních bohoslužeb. 
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www.nockostelu.cz 

Internetová stránka 

www.nockostelu.cz slouží návštěv-

níkům Noci kostelů. Svůj program 

Noci kostelů zde každoročně pre-

zentuje více než 1 400 kostelů 

a modliteben. K dispozici jsou také 

informace o kostele, časy boho-

služeb, možnost naplánovat si 

návštěvy programů pomocí aplikace 

Moje Noc kostelů, zobrazování 

nejbližších deseti kostelů, ve kte-

rých probíhá program Noci kostelů. 

Od roku 2014 je k dispozici také 

mobilní web pro uživatele chytrých 

telefonů a dalších mobilních 

zařízení. 

 

www.KrestanskeVanoce.cz

Základní myšlenkou internetové 

prezentace 

www.KrestanskeVanoce.cz je 

přiblížit co nejširší veřejnosti 

duchovní poselství křesťanských 

Vánoc a formou internetového 

přehledu adventních a vánočních 

programů prezentovat možnost 

navštívit betlémy a tématické 

programy, které nabízejí během 

adventní a vánoční doby křesťanské 

farnosti a sbory. 

Nové internetové stránky 

Od března 2014 byly v rámci 

internetových stránek Biskupství 

brněnského zveřejněny nové 

internetové prezentace:

Kandidáti na blahořečení 

a svatořečení brněnské diecéze 

www.biskupstvi.cz/kandidati-

blahoreceni

Prezentace shromažďuje souhrnné 

informace o kanonizačních řízení 

věřících narozených nebo působí-

cích v brněnské diecézi a nabízí 

také doplňující aktuality o každé 

osobnosti. 
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Stavební oddělení Biskupství 

brněnského 

www.stavebni.biskupstvi.cz

Stránky informují o struktuře 

stavebního oddělení a jeho 

zaměstnancích, odkazují na 

potřebné zákony, informují 

o vypsaných dotacích a pro 

přihlášené uživatele nabízejí 

možnost využití vzorových smluv 

i seznam spolupracujících staveb-

ních rem. Ve fotogalerii bude 

možnost zhlédnout průběh 

uskutečněných akcí. 

Elektronický čtvrtletník pro 

seniory – ZRNKO

Časopis ZRNKO slouží vedoucím 

farních společenství seniorů, 

seniorům samotným i rodinám 

o seniory pečujícím. Najdete v něm 

rozhovory se zajímavými lidmi, 

témata pro povídání, příklady dob-

ré praxe i listy k trénování paměti, 

psychomotoriky a psychohygieny. 

Jednotlivé rubriky navazují na 

každodenní život seniorů v praxi. 

Časopis je k dispozici na stránkách 

www.spokojenysenior-klas.cz.
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Hospodaření brněnské diecéze
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Hlavním zdrojem výnosů Biskupství brněnského byl příspěvek státu podle 

§ 17 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve výši 155 066 000 Kč.  Druhým největším 

zdrojem byly výnosy z nájemného a jiných zdaňovaných příjmů, a to ve výši 

9 653 000 Kč.

Největší položkou v nákladech jsou výdaje na mzdy, sociální a zdravotní 

pojištění, které činily 134 159 000 Kč. 

Pohledávka vůči státu za nevydaný majetek podle § 15 zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 

byla zaúčtována v roce 2013 a každoročně jsou přijímány splátky této 

pohledávky.
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Výnosy (příjmy) a náklady (výdaje) v roce 2014 

výnosy/příjmy v Kč Biskupství brněnské farnosti, kapituly

dotace 3 457 000 92 519 000

sbírky, dary 2 205 000 147 355 000

nájemné apod. 9 653 000 18 487 000

ostatní 161 802 000 4 819 000

celkem 177 117 000 263 180 000

náklady/výdaje v Kč Biskupství brněnské farnosti, kapituly

osobní 134 159 000 4 379 000

opravy 12 874 000 126 607 000

dary 10 482 000 34 931 000

ostatní 23 160 000 86 038 000

celkem 180 675 000 251 955 000
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sbírka částka v Kč

haléř sv. Petra 3 253 416

na charitativní účely 2 336 144

na bohoslovce 2 426 782

na církevní školství 2 367 350

na misie 4 828 850

Boží hrob 277 145

na trpící křesťany 3 337 149

Diecézní sbírky v roce 2014 
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Základní kontakty

Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno

Tel.: +420 533 033 111

Fax: + 420 543 237 042

e-mail: brno@biskupstvi.cz 
http://www.biskupstvi.cz 

Knihovna Biskupství brněnského
Kamenná 36

639 00 Brno

Tel.: +420 543 331 406

e-mail: knihovna@biskupstvi.cz

http://knihovna.biskupstvi.cz  

Pastorační středisko brněnské diecéze
Petrov 5, 

602 00 Brno

Tel.: +420 533 033 136

e-mail: pastoracnistredisko@biskupstvi.cz 

http://pastorace.biskupstvi.cz

Diecézní archiv 

Odbojářů 803

664 61 Rajhrad

Tel.: + 420 530 506 873

e-mail: archiv.brno@biskupstvi.cz 

Diecézní katechetické centrum
Petrov 5, 

602 00 Brno

Tel.: +420 533 033 127

e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz

http://www.biskupstvi.cz/kc

Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1

602 00 Brno

Tel.: +420 542 217 464

e-mail: info@crsp.cz

http://www.crsp.cz  

Diecézní centrum mládeže
Petrov 5, 

602 00 Brno

Tel.: +420 533 033 129

e-mail: dcm.brno@biskupsvi.cz

http://dcm.biskupstvi.cz

Manželská a rodinná poradna Bethesda
Starobrněnská 7

602 00 Brno

tel.: +420 542 214 547, +420 542 212 430

e-mail: bethesda@volny.cz 

Diecézní centrum života mládeže
594 53 Osová Bítýška 1

Tel.: +420 777 632 595

e-mail: dcm.bityska@biskupstvi.cz

http://dcm.biskupstvi.cz  

Středisko pro liturgickou hudbu
Smetanova 14

602 00 Brno

Tel.: +420 549 251 008

e-mail: slh@biskupstvi.cz 

Diecézní muzeum
Petrov 1

602 00 Brno

Tel.: +420 731 404 000

e-mail: petrov@petrovinfo.cz

http://www.petrovinfo.cz

Diecézní charita Brno
tř. Kpt. Jaroše 9

602 00 Brno

Tel.: +420 545 426 610

e-mail: dchbrno@charita.cz

http://www.dchb.charita.cz  
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Poděkování

100

Biskupství brněnské děkuje všem sponzorům, dárcům a dobrodincům za 

jejich podíl na aktivitách a činnosti místní církve. Poděkování patří také 

duchovním správcům farností a farníkům, pomáhajícím každodenní 

službou a svými modlitbami.

Biskupství brněnské

Výroční zpráva 2014
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