
Směrnice pro realizaci nových kostelů a kaplí

Vzhledem k nesrovnalostem, které se objevují při reali-

zaci novostaveb kostelů a kaplí, při zřizování soukro-

mých či veřejných kaplí a při jejich žehnání, resp. svě-

cení, vydávám tento pokyn, o jehož respektování 

žádám duchovní správce farností i představené 

řeholních komunit a komunit zasvěceného života 

působících na území brněnské diecéze. 

Novostavby kostelů a kaplí 

1. Je-li duchovní správce farnosti po konzultaci 

s děkanem a s duchovními správci v sousedství 

přesvědčený o vhodnosti a pastorační potřebě 

výstavby nového kostela (kaple), písemně požádá 

biskupa (ordináře) o souhlas se záměrem 

novostavby (příslušný formulář je přílohou těchto 

ACEB). 

2. Biskup (ordinář) projedná záměr s Kněžskou radou 

a písemně vyrozumí žadatele o výsledku jednání 

(srv. kán. 1215 CIC). 

3. Výběr návrhu novostavby musí být proveden 

ve spolupráci s Diecézní liturgickou komisí 

(liturgem, organologem a Radou pro liturgický 

prostor, srv. kán. 1216 CIC) a vítězný návrh touto 

komisí po té odsouhlasen. Na novostavby kostelů je 

třeba vypsat soutěž, u novostaveb kaplí pak vyzvat 

alespoň 3 autory. 

4. Všechny stupně projektové dokumentace – včetně 

návrhu mobiliáře – musí být před realizací 

schváleny Diecézní liturgickou komisí. 

5. Po dokončení a vybavení sakrálního objektu může 

být stavba svěcena / žehnána pouze biskupem 

(ordinářem) nebo jím pověřenou osobou. 

O vykonaném aktu vystaví světitel listinu stvrzující 

patrona objektu, den svěcení / žehnání, vložení 

ostatků ap. Listina bude uložena ve farním archivu 

a kopie v archivu Biskupství brněnského. 

6. Kostel nesmí být předán ke světskému užívání bez 

souhlasu ordináře (srv. kán. 1222 CIC). 

Kaple v řeholních domech, 

charitních zařízeních apod. 

1. Písemný souhlas ke zřízení kaple v řeholním objektu 

udělí biskup na základě písemné žádosti řeholního 

představeného. V charitních a jiných zařízeních 

na základě písemné žádosti duchovního správce 

farnosti, na jejímž území se objekt nachází 

(příslušný formulář je přílohou těchto ACEB). 

2. Na základě předložené žádosti a v souladu s kán. 

1224 § 1 zašle biskup (ordinář) žadateli své písemné 

vyjádření. 

3. Biskup (ordinář) je rovněž vyrozuměn, má-li být 

kaple žehnána. Pokud kapli nežehná biskup 

(ordinář), ale kněz, kterého k tomuto úkonu pověří, 

je pověřený kněz povinen zaslat na biskupství 

dokument potvrzující provedení žehnání kaple. 

4. V žádném případě nesmí být kaple v řeholním domě 

či jiném objektu – ať už je důvod ke zrušení jakýkoli 

– zrušena či přestěhována bez písemného souhlasu 

ordináře (srv. kán. 1224 § 2 CIC). 

Při žádostech souvisejících s novostavbou kostela či 

kaple, resp. se zřízením kaple, používejte prosím 

výhradně nové formuláře. 


