
STANOVY DIECÉZNÍ LITURGICKÉ KOMISE 

1. Základní ustanovení 

a) Diecézní liturgická komise (dále též DLK) je poradním orgánem diecézního biskupa (dále též 
biskup) ve věcech a záležitostech týkajících se liturgického života místní církve. 

b) Diecézní liturgická komise je zřízena biskupem a pomáhá mu plnit úkoly v oblasti slavení litur-
gie, které mu ukládají kán. 835 § 1, kán. 838 § 1 a 4, kán. 839 a kán. 392 CIC, čl. 41 a 45 
Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium a další dokumenty Apoštolského stolce. 

c) Diecézní liturgická komise v brněnské diecézi je tvořena třemi sekcemi: Sekcí pro liturgii, Sekcí 
pro liturgickou hudbu a Sekcí pro liturgický prostor a předměty. Ty se při své činnosti řídí 
příslušnými směrnicemi a rozhodnutími Apoštolského stolce, a rozhodnutími biskupa s ohledem 
na platné směrnice České biskupské konference. 

2. Činnost Diecézní liturgické komise 

a) Diecézní liturgická komise dle pokynů biskupa organizuje a koordinuje liturgické vzdělávání 
kněží i laiků (chrámových hudebníků, varhaníků, lektorů, akolytů, kostelníků, spolupracovníků 
ve farnosti), zvláštní péči věnuje liturgickému vzdělávání architektů a výtvarných umělců. 

b) Navrhuje praktická opatření k prohloubení všech oblastí liturgického života, metodicky i prak-
ticky napomáhá při realizaci směrnic příslušné autority ve věcech liturgie. 

c) Spolupracuje s Liturgickou komisí České biskupské konference. 

2.1. Sekce pro liturgii 

a) Pomáhá biskupovi v soustavné péči o správné slavení liturgie, podílí se na rozvoji liturgického 
života v diecézi. 

b) Podává výklad obecných liturgických směrnic a ustanovení v kontextu života místní církve, 
podílí se na přípravě diecézních liturgických norem a textů. 

2.2. Sekce pro liturgickou hudbu 

a) Ve spolupráci se Střediskem pro liturgickou hudbu věnuje soustavnou pozornost úrovni zpěvů 
lidu i vybraných skupin zpěváků, formaci varhaníků a posouzení vhodnosti koncertů v kostele. 

b) Na žádost biskupa poskytuje poradní hlas při tvorbě nových hudebních děl, která mají být sou-
částí liturgie. 

2.3. Sekce pro liturgický prostor a předměty 

a) Posuzuje současný stav liturgických prostorů; v případě nedostatků navrhuje cestu k řešení. 
Vyjadřuje se k podstatným úpravám liturgických prostorů, doporučuje architekty, restaurátory  
a jiné odborníky. 

b) Poskytuje odborné stanovisko k novostavbám kostelů či kaplí, jakož i k úpravám jakýchkoliv ob-
jektů, ve kterých se mají konat bohoslužby. Příslušné návrhy posuzuje před jejich realizací. 

3. Složení Diecézní liturgické komise 

3.1. Předseda DLK 

Předsedou Diecézní liturgické komise je diecézní biskup. 

3.2. Moderátor pro liturgii a kulturu 

Moderátor pro liturgii a kulturu (dále jen moderátor) je z titulu své funkce členem DLK (čl. 17 odst. 2 
Organizačního řádu kurie Biskupství brněnského), koordinuje činnost DLK a v nepřítomnosti před-
sedy řídí její jednání. 

3.3. Sekretář 

a) Sekretář je členem DLK a je přímo podřízen moderátorovi. Jmenuje ho a odvolává biskup. 

b) Sekretář spolupracuje s vedoucími jednotlivých sekcí, shromažďuje podněty pro jednání DLK  
a jejích sekcí, připravuje program a pořizuje zápisy ze všech jednání. 



3.4. Členové a vedoucí sekcí 

a) Vedoucí a členové jednotlivých sekcí DLK mohou být duchovní i laici, kteří jsou odborníky s od-
povídajícím vzděláním nebo jsou zkušení v příslušné oblasti. Jmenuje je a odvolává biskup. 
Jejich funkční období je zpravidla pětileté a může být prodlouženo. 

b) Vedoucí jednotlivých sekcí DLK koordinují činnost příslušné sekce. 

c) Členství v DLK členům zaniká na základě ukončení doby jmenování, odvolání biskupem nebo 
rezignací člena. Členství zaniká také uvolněním úřadu diecézního biskupa. 

3.5. Odměňování členů DLK 

Jmenování vedoucím sekce, sekretářem a členem DLK nezakládá poměr ve smyslu partikulárního 
zákona PZ 2.5 nebo zákoníku práce či jiných obecně závazných právních předpisů. Za činnost  
v komisi jejím členům nepřísluší finanční odměna. 

4. Povinnosti členů Diecézní liturgické komise 

a) Povinností členů DLK je účastnit se jednání, vyjadřovat se k projednávaným záležitostem a hla-
sovat o předložených návrzích (při hlasování se DLK řídí ustanoveními kán. 119 CIC). Při své 
činnosti jsou dále povinni dbát církevních a světských zákonů a dalších závazných předpisů. 

b) Povinností členů DLK je zachovat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při jejich činnosti  
v DLK. Povinnosti mlčenlivosti může člena komise zbavit předseda DLK. Tím není dotčena 
obecná povinnost členů DLK oznámit orgánům činným v trestním řízení podezření z trestného 
činu, pokud při své činnosti toto podezření důvodně zjistí. 

5. Jednání Diecézní liturgické komise 

a) Podklady a návrhy k jednání DLK nebo jejich sekcí shromažďuje sekretář DLK. 

b) Jednání svolává předseda DLK nebo moderátor, případně vedoucí sekce, a to dle potřeby, 
zpravidla však alespoň jednou za rok. 

c) K jednání mohou být přizváni i další odborníci nebo zástupci spolupracujících církevních insti-
tucí; nemají však hlasovací právo. 

d) Před jednáním rozešle sekretář DLK vedoucím a členům pozvánku s programem alespoň dva 
týdny před termínem jednání. 

e) Jednání DLK předsedá předseda a řídí ho moderátor podle jeho pokynů. Samostatná jednání 
jednotlivých sekcí řídí jejich vedoucí. 

f) Nejpozději do 14 dnů po jednání rozešle sekretář členům DLK zápis. Kopii zápisu obdrží sekre-
tariát biskupa a sekretariát generálního vikáře. 

5. Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem podpisu diecézního biskupa. 

 

V Brně dne 1. 6. 2019. 

Čj.: Ep/636/19 

 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle v. r. 
diecézní biskup brněnský 

Mons. Dr. Jan Mráz v. r. 
kancléř 


