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Základní údaje o organizaci
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

Založení Biskupství brněnského

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.

Malá kronika roku 2015

LEDEN

Koledníci Tříkrálové sbírky
vyšli do ulic již popatnácté

Kostel sv. Jakuba v Brně
byl uzavřen

Popřát požehnaný nový rok a poprosit
o nanční dar do zapečetěné pokladničky
pro ty, kteří si sami nedokáží pomoci, vyšly
s požehnáním brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho ve městech a obcích brněnské
diecéze stovky koledníků v rámci tradiční
Tříkrálové sbírky. Tu v roce 2015
uspořádala Charita ČR již popatnácté.
Po otevření pokladniček a spočítání všech
příspěvků činil výtěžek dokonce o 1,7
milionu korun více než v předchozím roce –
celkem lidé darovali v brněnské diecézi
20 990 324 korun. Nejvíce se dařilo
koledníkům Oblastní charity Rajhrad,
odkud putovaly na pomoc lidem v nouzi
více než tři miliony korun.

Vzhledem k plánovaným opravám se
v lednu zcela uzavřel děkanský kostel
sv. Jakuba v Brně. Důvodem byla realizace
projektu „Rekonstrukce a rehabilitace
chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum
sacrum Brunense“, nancovaného z EHP
a Norských fondů.

Církevní turistika
na veletrhu Regiontour 2015
Ve dnech 15. až 18. ledna 2015 proběhl na brněnském výstavišti 24. mezinárodní veletrh
turistických možností v regionech REGIONTOUR 2015, na kterém byl
v jihomoravské metropoli poprvé představen projekt Církevní turistika. Brněnská diecéze
zde prezentovala webový portál s aplikací Církevní turistika – www.cirkevnituristika.cz,
Představeny byla také církevní památky reprezentující oblast Pálavy a s ní související
odkaz biskupa Františka kardinála Dietrichsteina, či památka UNESCO – poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Ždáru nad Sázavou. Nabídka se ale neomezila
pouze na církevní památky, ale nově také na možnosti ubytování na farách.

Týden modliteb za jednotu
křesťanů 2015 začal na
Petrově

Biskupské gymnázium Brno
zahájilo nový rok sérií
úspěchů

Týden za jednotu křesťanů odstartovala
v neděli 18. ledna v katedrále sv. Petra
a Pavla bohoslužba celebrovaná dómským
farářem a kanovníkem P. Pavlem
Konzbulem. O dva dny později následovala
v kostele sv. Tomáše ekumenická
bohoslužba slova s mottem: Ježíš jí řekne:
„Dej mi napít!“ Společně ji připravilo osm
brněnských křesťanských církví. Doplňující
sbírka byla věnována na projekt noclehárny
pro lidi bez domova Diecézní charity Brno –
odbor služby Brno.

Mimořádnou sérií úspěchů v nejrůznějších
oborech odstartovali nový rok studenti
Biskupského gymnázia v Brně. Jeho žáci
Matyáš Hlavinka a Markéta Tulková
dosáhli vynikajícího úspěchu v československém nále prestižní anglické
literární soutěže National Literary Award
For Young Writers. Matyáš v kategorii
nejmladších účastníků zvítězil a Markéta
obsadila druhé místo v kategorii do 19 let.
V pondělí 26. ledna přijal biskup Vojtěch
Cikrle vítěze mezistátní Dějepisné soutěže
gymnázií České a Slovenské republiky.
Brněnský vítězný tým Biskupského
gymnázia Brno ve složení Michal Dáňa,
Adam Kříž a Kryštof Popelka pod vedením
pedagoga Mgr. Martina Doležela získal
z celkového počtu 215 bodů rekordních 192
bodů, což bylo nejvíce v celé historii
soutěže.

Ples mládeže 2015
Diecézní centrum mládeže uspořádalo
23. ledna tradiční Ples mládeže v sále
milosrdných bratří ve Vídeňské ulici
v Brně; před jeho zahájením se uskutečnila
bohoslužba v kostele sv. Leopolda.

Tři zástupci Biskupského gymnázia Brno
uspěli také v okresním kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce, první místo
v okresním kole 41. ročníku Olympiády
v českém jazyce získal pro změnu další
student BiGy Michal Bubeník. Dařilo se
i děvčatům Tereze Krausové a Jitce
Pelouškové v recitační soutěži Čtyřlístek.
Vítězem 17. ročníku celostátního kola
zeměpisné olympiády se pak v kategorii C
stal student Biskupského gymnázia Brno
Jakub Urban z kvarty.

Oslava Dne zasvěceného
života v brněnské diecézi
Oslava Dne zasvěceného života v brněnské
diecézi proběhla v katedrále sv. Petra
a Pavla brněnské diecéze v sobotu
31. ledna. Po přednášce provinciála
Salesiánů Dona Boska P. Mgr. Petra
Vaculíka, SDB, a pontikální bohoslužbě
přivítal biskup Vojtěch Cikrle řeholníky,
řeholnice a osoby zasvěceného života
v prostorách biskupství na Petrově na
přátelském setkání.

ÚNOR
Nové webové stránky
poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře
Po navrácení poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad
Sázavou do správy církve byly 12. února
spuštěny na adrese www.zelena-hora.cz.
jeho nové webové stránky. Kompletně
přepracované a s novou grakou nahradily
doposud používanou webovou prezentaci
bývalého vlastníka poutního kostela.
Na novém webu se lze dočíst informace
o aktuálních událostech, historii,
významných osobnostech a současnosti
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého,
a praktické informace k návštěvě poutního
místa, včetně možnosti rezervace prohlídky
prostřednictvím on-line formuláře.

Pouť ke svatému Valentinu
v Brně
Všichni mladí, kteří hledají své životní
povolání, byli zváni 13. února na již čtvrtou
Pouť ke svatému Valentinovi, patronu
mladých lidí a jejich čisté a oddané lásky.
Mše s tematickou promluvou se konala
v kostele sv. Michala na brněnském
Dominikánském náměstí, po ní následovala
modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu
v kostele a tematická diskuse.

Světový den nemocných
připomněla v Brně pouť
Pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich
přátel se konala v kapli sv. Anny
ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně
v sobotu 14. února. Mši předsedal P. Pavel
Hověz, farář v Brně - Lesné.

Malý průvodce postní dobou

Postní almužna 2015

Malého průvodce postní dobou jako
každoročně připravilo Diecézní
katechetické centrum. Brožura obsahovala
pro každý všední den jeden biblický citát
odpovídající liturgickým čtením daného dne
a jeden impulz k zamyšlení, inspirovaný
výroky papeže Františka pronesenými při
různých příležitostech. Krátké meditace
k jednotlivým postním nedělím připravil
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
V elektronické podobě si zájemci mohli
materiál stáhnout z webových stránek
biskupství, texty byly k dispozici ke stažení
také uživatelům mobilních zařízení.

K postní době již tradičně patří duchovně
formační akce Postní almužna. Během
tohoto období mají věřící v České republice
opět možnost návratu ke starobylé tradici –
almužně. V postní době lidé do papírových
pokladniček ukládali peníze za požitky,
které si odepřeli, a takto získaný nanční
obnos pak použila Diecézní charita Brno
pro pomoc lidem v nouzi.

Monstrance s drahokamy
pro Ježíše

Milosrdní bratři a ocenění
Evropské unie

„Monstrance s drahokamy pro Ježíše“ byl
námět, který pro postní dobu roku 2015
připravilo Diecézní katechetické centrum.
Cílem navržené aktivity zejména pro děti
bylo prožít postní dobu jako čas, kdy se
necháváme více oslovit Božím slovem
a vědoměji prožíváme mši svatou. Námět
byl inspirován přípravou na Národní
eucharistický kongres a směřoval ke
znovuobjevení daru eucharistie a mše
svaté. Některá zdařilá díla byla později
vystavena při příležitosti říjnového
Národního eucharistického kongresu
v Brně.

Řád milosrdných bratří získal prestižní
cenu Evropského parlamentu First
European Citizen Prize za svou staletí
trvající péči o nemocné a potřebné
v Evropě, ale i za úsilí v boji s aktuální
epidemií eboly v západní Africe. Jediní dva
Evropané, kteří v boji s ebolou položili svůj
život, byli právě členové řádu milosrdných
bratří. S pomocí mnoha dobrodinců, a to
i z České republiky, spolupracovníků
a dobrovolníků, se podařilo obnovit provoz
obou zdravotnických zařízení, která má řád
v Libérii a Sierra Leone.

BŘEZEN
V Arnolci vzpomínali na
faráře Toufara

Modlitební akce 24 hodin pro
Pána

Při příležitosti 65. výročí mučednické smrti
faráře Josefa Toufara slavil generální vikář
brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek
v jeho rodišti Arnolci 1. března bohoslužbu
v místním kulturním domě. Přítomna byla
také rodina P. Josefa Toufara.
Po bohoslužbě následovala panelová
diskuze.

K modlitební iniciativě 24 hodin pro Pána
vyzval ve svém Poselství k postní době 2015
s mottem „Posilněte svá srdce“ (Jak 5,8)
Svatý otec František. Tato nová tradice
probíhá každoročně před 4. nedělí postní
a v brněnském kostele sv. Maří Magdaleny
měli věřící možnost přijmout svátosti
smíření celý den v pátek 13. března.
Od 20.00 do 22.00 navázala katedrála
sv. Petra a Pavla tzv. Nikodémovou nocí,
tedy chvílí ztišení, modlitby a další
možností přijmout svátost smíření.

XXV. vzdělávací seminář
skautů brněnské diecéze
V pořadí jubilejní XXV. vzdělávací seminář
skautů a skautek brněnské diecéze se konal
v prostorách Biskupství brněnského
v sobotu 7. března. Po mši svaté se
účastníci věnovali řadě témat, jako je
například rozvíjení spirituality v životě dětí
a mládeže či historie skautingu.

Biskup Vojtěch se setkal
s bohoslovci brněnské
diecéze

Kostel sv. Jakuba v Brně
navštívila velvyslankyně
Norského království

O víkendu 13. až 15. března prožili
bohoslovci brněnské diecéze víkendové
setkání s biskupem Vojtěchem. Hostitelem
se tentokrát stala farnost Měřín. V sobotu
se biskup Vojtěch sešel s dlouholetým
správcem zdejší farnosti Mons. Františkem
Hrůzou a v odpoledních hodinách slavil pro
bohoslovce soukromou mši svatou
v poutním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Netíně. Vyvrcholením setkání se
stala nedělní pontikální mše v měřínském
farním kostele sv. Jana Křtitele, během
které seminaristé brněnské diecéze popřáli
svému biskupovi k nadcházejícímu
25. výročí biskupské konsekrace.
Po bohoslužbě proběhla diskuze s místními
farníky a pobyt v Měříně zakončili
bohoslovci odpolední křížovou cestou.

Jeden z největších brněnských kostelů –
děkanský kostel sv. Jakuba – navštívila
16. března norská velvyslankyně v České
republice paní Siri Ellen Sletner. Brněnský
děkan a svatojakubský farář Mons. Václav
Slouk ji seznámil s historií stavby,
aktuálním stavem rekonstrukce památky
i dalšími plánovanými stavebně
restaurátorskými pracemi.

Jarní běh kurzu Alfa
Pro nevěřící a hledající, pro ty, kteří řeší
otázky, zda má život smysl, zda existuje
Bůh nebo jak získat víru, jsou určeny kurzy
Alfa, které již několik let pořádá
římskokatolická církev v Brně. Kurz nabízí
účastníkům krátký úvod do současného
praktického křesťanství, účastnit se ho
mohou také ti, kteří byli jako děti pokřtěni,
ale dál v církvi nežili. Informace o kurzu lze
najít na www.brno.alfakurzy.cz.

Konference Zdravotník křesťan v dnešní nemocnici
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní
nemocnici již podvanácté proběhla v sobotu
21. března v sále milosrdných bratří
v Brně.

XXIV. česko-německá
konference – Dialog
uprostřed Evropy
Kam kráčí demokracie bylo téma již
XXIV. česko-německé konference – Dialog
uprostřed Evropy, která se konala ve dnech
27. až 29. března v Brně.

Setkání mládeže s otcem
biskupem
V duchu biblického verše z Matoušova
evangelia „Blahoslavení čistého srdce“
se neslo již 25. diecézní setkání brněnské
mládeže s biskupem Vojtěchem Cirklem,
které se konalo tradičně v sobotu před
Květnou nedělí 28. března v katedrále
sv. Petra a Pavla. Pro dva tisíce účastníků
připravilo Diecézní centrum mládeže
bohatý program a řadu tematických
skupinek.

Velikonoční festival
duchovní hudby
Filharmonie Brno připravila od 29. března
do 2. dubna pro milovníky vážné hudby
a architektonických skvostů města Brna již
24. ročník Velikonočního festivalu duchovní
hudby. Zájemce čekaly večery plné hudby
v řadě brněnských kostelů a další
festivalové akce. Každý ročník
Velikonočního festivalu má v posledních
letech svůj vlastní motiv. V duchu
Labyrintu Jana Amose Komenského je
posluchač vybídnut k pohybu (Pouť, 2012),
vyjití (Exodus, 2013) a objevování dalších
směrů, míst a témat (Východ – Počátek,
2014; Západ – Ratio, 2015), aby nakonec
našel cestu z bludiště zpět do svého nitra
(Srdce – Útočiště, 2016).

DUBEN
Deset let od smrti Jana
Pavla II. a čas milosrdenství

Diecézní setkání pro
rozvedené

Věřící si připomněli smrt papeže Jana
Pavla II., který skonal právě před deseti
lety 2. dubna 2005, a uzavřel se tak třetí
nejdelší pontikát v dějinách křesťanství.

Jak se co nejlépe vyrovnat s rozpadem
manželství hledali společně účastníci
diecézního setkání, které se pod názvem
Rozvod a život v církvi konalo 18. dubna.
Akci každoročně pořádá Centrum pro
rodinu a sociální péči ve spolupráci
s brněnským biskupstvím.

Duchovní obnova pro
seniory
Spolek Spokojený senior – KLAS z.s.
uspořádal ve dnech 13. až 17. dubna
duchovní obnovu pro seniory nazvanou
„Po stopách českých světců i po stopách
vlastních“. Účastníci se společně vydali
po stopách sv. Václava, jeho babičky
kněžny Ludmily i poustevníka sv. Prokopa,
jejichž ostatky připomínají, že dokázali ve
svém životě přes každodenní těžkosti velké
věci.

Skautská pouť ve Sloupu
Skautská pouť 25. dubna vyvrcholila
bohoslužbou v mariánském poutním
kostele ve Sloupu v Moravském krasu.
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 principů hnutí: povinnost
k Bohu, k druhým a k sobě. Na pouť se
každoročně sjíždí kolem tří set skautek
a skautů. Mši v přímém přenosu přenášela
Televize Noe.

Kostel sv. Augustina v Brně
oslavil 80. výročí posvěcení
Děkovná bohoslužba při příležitosti
80. výročí posvěcení kostela sv. Augustina
v Brně (Masarykova čtvrť) se slavila
v neděli 26. dubna. Mši sloužil kněz z řádu
augustiniánů ze Starého Brna, protože
právě z iniciativy tohoto řádu byl chrám
vybudován. Starobrněnský opat František
Saleský Bařina položil základní kámen
novostavby kostela 28. srpna 1930
k důstojné oslavě výročí úmrtí
sv. Augustina.

KVĚTEN
VIII. pěší pouť mužů
Již VIII. pěší pouť mužů z Vranova nad
Dyjí do Jevišovic ke svatému Josefovi –
patronovi mužů, se konala v pátek
1. května.

Blahoslavenou sestru
Restitutu přijeli uctít hosté
ze zahraniční
Prvního května, v den 121. výročí narození
blahoslavené řeholnice Restituty – Heleny
Kafkové, přijeli do Brna poutníci z VídněBrigittenau spolu s řádovými sestrami
Františkánkami křesťanské lásky, jejichž
členkou Restituta byla. Byly mezi nimi také
jejich čtyři spolusestry z kláštera
v argentinském Buenos Aires. Všechny
Jihoameričanky se dlouho těšily na rodné
město své patronky bl. Restituty
a s dojetím navštívily její rodné Husovice
a křestní kostel v Brně-Zábrdovicích.
Poutní mši svatou celebroval v Duchovním
centru Brno-Lesná farář Pavel Hověz.

150. výročí obnovení
poutního kostela Panny
Marie Montserratské
Zahájení poutní sezony s připomínkou
a oslavou 150. výročí obnovení poutního
kostela Panny Marie Montserratské
u Cizkrajova se uskutečnilo v pátek
1. května.

Výstava Mezi klíčem
a mečem v Mikulově
Diecézní muzeum v Brně uspořádalo
v kostele sv. Václava v Mikulově reprízu
výstavy „Mezi klíčem a mečem – kníže
František kardinál z Ditrichštejna a jeho
doba“, která byla v době od května do září
2015 umístěna v kostele sv. Václava
v Mikulově při příležitosti 390. výročí
založení Význačné kolegiátní kapituly
u sv. Václava v Mikulově. Expozice
představila v kontextu doby osobnost
Františka z Ditrichštejna z mnoha úhlů
pohledu: jako církevního hodnostáře s citem

pro pastoraci, jako milovníka umění
s ochotou donátora, jako významného
budovatele klášterů s připraveností pomoci
v začátcích, jako architekta a zastánce
nenásilné rekatolizace Moravy, jako
politika a feudála s otevřeností
k problémům poddaných. V neposlední
řadě však také jako charismatickou
osobnost s mimořádným vlivem na
významné postavy své doby, kterými byli
např. papež Klement VIII. a habsburští
císařové Rudolf II., Matyáš a Ferdinand II.

410 let milosrdných bratří
ve Valticích
Ve Valticích 2. května oslavili milosrdní
bratři 410. výročí příchodu svého řádu
do Valtic a založení prvního konventu
severně od Alp. Po děkovné mši
v klášterním kostele sv. Augustina
následoval koncert Virtuosi di Mikulov.
V Městském muzeu byla zahájena výstava
věnovaná působení řádu milosrdných bratří
nejen ve Valticích.

Modlitby připomněly konec
II. světové války

Nové instalace v Diecézním
muzeu v Brně

Dne 8. května proběhly v diecézi
vzpomínkové modlitební akce při
příležitosti sedmdesáti let od ukončení
II. světové války.

Expozice Diecézního muzea v Brně, která
svou netradiční instalací oslovuje
každoročně na tři tisíce návštěvníků, byla
obohacena o dva ojedinělé exponáty.
Od 12. května si zájemci mohou
prohlédnout sochu Madony z Klentnice,
která je řazena mezi nejstarší dřevěné raně
gotické sochy Madon u nás, a věhlasnou
olejomalbu Veraikonu Gabriela Corneliuse
von Maxe, která patří mezi nejznámější
sakrální obrazy druhé poloviny 19. století.
Mimořádnou instalací této vysoce kvalitní
olejomalby přispělo Diecézní muzeum
k přípravě na Národní eucharistický
kongres.

Tři dny křesťanské
spirituality s Mons. Alešem
Opatrným
Oblíbenou akci Tři dny křesťanské
spirituality uspořádalo ve dnech 8. až
10. května Pastorační středisko brněnské
diecéze a Karmelitánské nakladatelství.
Setkání je určeno pro nejširší veřejnost,
která chce poznat a žít křesťanský život
v plnosti. Pozvání tentokrát přijal teolog
a autor duchovní literatury Mons. doc. Ing.
Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

MSKA k Synodě o rodině
Synoda o rodině a postavení křesťanské
rodiny v sekularizované společnosti byla
hlavním tématem diskusního setkání, které
na 13. května svolala Moravskoslezská
křesťanská akademie v Brně do auly
Biskupského gymnázia. Témata k diskuzi
se soustředila do několika bloků
dotýkajících se některých zásadních bodů
projednávaných na loňské mimořádné
synodě v Římě, které se staly i předmětem
následné postsynodální diskuze.

Setkání teologických
knihovníků ve Vranově
u Brna
Letošní setkání teologických knihovníků
se uskutečnilo pod záštitou Biskupství
brněnského ve dnech 13. a 14. května
v Duchovním centru sv. Františka z Pauly
ve Vranově u Brna. Tradice setkávání
teologických knihovníků s diskusemi,
odbornými přednáškami a exkurzemi

do knihoven byla zahájena po roce 1989.
Kromě pravidelného setkávání je jedním
ze společných projektů souborný katalog
časopisů českých teologických knihoven
zahrnující více než 3 440 titulů českých
a zahraničních odborných časopisů.

IV. jarní republikové setkání
nemocničních kaplanů
Katolická asociace nemocničních kaplanů
v České republice a Oblastní charita
Rajhrad uspořádaly ve čtvrtek 14. května
v prostorách Chráněného bydlení sv. Luisy
v Rajhradě u Brna IV. jarní republikové
setkání nemocničních kaplanů.

Brněnská muzejní noc
v Diecézním muzeu
Desítky tisíc návštěvníků přilákal
v moravské metropoli v sobotu 16. května
již jedenáctý ročník Brněnské muzejní noci.
K akci se opět připojilo také Diecézní
muzeum v Brně. Návštěvníci mohli mimo

prohlídku stálé expozice Vita Christi
zakusit večerní atmosféru pouličního
divadla v okolí katedrály sv. Petra a Pavla
při představení Ezau a Jákob v podání
studentů JAMU. Studenti brněnské
konzervatoře se pak pod vedením Petra
Kolaře představili při dvou varhanních
koncertech v brněnské katedrále. Na děti
čekala jako obvykle výtvarná dílna plná
zajímavých nápadů. A na Petrově
nechyběla ani biblická zvířata – kůzlata,
která odkazovala na inscenovaný příběh
Ezaua a Jákoba.

15. pouť do Císařské jeskyně
Do Císařské jeskyně, zvané též Moravské
Lurdy, se v sobotu 16. května vydali
poutníci již popatnácté. Hlavní bohoslužbě
v podvečerních hodinách předcházela
v podzemním království krápníků dětská
bohoslužba.

Studenti Biskupského
gymnázia Brno bodovali
také v matematice
Studenti Biskupského gymnázia Brno
pokračovali ve svých vítězstvích a bodovali
také v matematice. Dne 18. května dosáhli
studenti prim, sekund a tercií velkého
úspěchu v městských kolech
matematických soutěží.

Kostel v Žabovřeskách je
Pouť ministrantů brněnské
první sakrální novostavba po diecéze
roce 1989 v brněnské diecézi Diecézní ministrantská pouť se uskutečnila
Děkovnou bohoslužbu slavil v sobotu
23. května generální vikář brněnské
diecéze Mons. Jiří Mikulášek v kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů
v brněnských Žabovřeskách při příležitosti
dvacátého výročí posvěcení kostela
biskupem Vojtěchem Cikrlem. Současně
si účastníci připomněli také patnácté výročí
založení místní farnosti, spravované
Salesiány Dona Boska. Ti se věnují
především péči o děti a mládež, a místní
středisko proto nabízí řadu sportovního
a zájmového využití volného času. Na konci
bohoslužby byly požehnány nové vitráže ze
sklářské dílny v Novém Boru.

23. května ve Vranově u Brna.
Vyvrcholením celodenního programu se
stala bohoslužba, které předsedal ředitel
Pastoračního střediska brněnské diecéze
P. Roman Kubín.

Sborování 2015
Nesoutěžní přehlídku chrámových sborů
z brněnské diecéze Sborování uspořádala
v sobotu 23. května jednota Musica sacra
v kostele sv. Václava v Hustopečích u Brna.
Zatímco dopoledne patřilo vystoupení
jednotlivých sborů, odpoledne byla na
programu slavnostní mše z vigílie slavnosti
Seslání Ducha Svatého s provedením
společných skladeb. Hlavním celebrantem
byl P. Dr. Karel Cikrle.

Setkání animátorů farních
společenství seniorů

Ukončení Teologického
kurzu v Brně

Animátoři farních společenství seniorů se
sešli 29. května ve vzdělávacím sále v
prostorách pod Petrovem. Akci uspořádalo
sdružení Spokojený senior – KLAS z.s.

Více než stovka posluchačů Teologického
kurzu se svými rodinami a přáteli dorazila
30. května do katedrály sv. Petra a Pavla,
aby převzala z rukou biskupa Vojtěcha
Cikrleho osvědčení o jeho absolvování.
Teologický kurz je významnou vzdělávací
aktivitou, kterou Biskupství brněnské
nabízí jednou za dva roky. Kurz se
v různých obměnách uskutečňuje již od
roku 1990 a zájem o něj stále trvá. Přispívá
k získání a doplnění náboženských
vědomostí, k hlubšímu chápání Bible,
liturgie i církve a k prohloubení vztahu
s Bohem.

Husovská dilemata
Svou knihu Husovská dilemata představil
v Brně ve čtvrtek 28. května katolický
teolog prof. Ctirad Pospíšil, Th.D. Akci
uspořádala Knihovna Biskupství
brněnského a její součástí byla i přednáška
připomínající letošní husovské jubileum.

Vydařená Noc kostelů
Skvělá atmosféra a kolem sta tisíce
návštěvníků jen na území Brna. To je
v kostce shrnutí sedmé Noci kostelů, která
se uskutečnila 29. května. V celé České
republice bylo zaznamenáno více než
450 000 návštěvnických vstupů.

V Brně uctili památku obětí
Obyvatelé jihomoravské metropole si
připomněli nejen 70. výročí ukončení druhé
světové války, ale 30. května uplynulo
rovněž sedmdesát let od násilného vyhnání
německy mluvícího obyvatelstva z Brna.
V rámci vyhlášeného Roku smíření byla
trasa vzpomínkového pochodu „Pouť
smíření“ symbolicky otočena a vedla
z Pohořelic do Brna. Po zahájení
u Pamětního kříže v Pohořelicích byla
připravena ekumenická modlitba za oběti
pochodu, po ní se účastníci vydali na cestu

do Brna. Ve vzpomínkovém pochodu
s řadou čestných hostů z České republiky
i ze zahraničí putoval v poslední etapě
k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Starém Brně také brněnský biskup Vojtěch
Cikrle. Zde pochod završil pietní akt
u památníku v zahradě augustiniánského
kláštera, při kterém se po městě rozezněly
kostelní zvony. O den později, v neděli
31. května, předsedal ve starobrněnské
bazilice biskup Cikrle pontikální
bohoslužbě s prosbou za smíření.

ČERVEN
Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení
na CMG a SOŠPg Brno
Slavnostní bohoslužba s předáváním
maturitních vysvědčení studentům
Cyrilometodějského gymnázia a střední
odborné školy pedagogické v Brně,
Lerchově ulici udělala tečku za „zkouškami
dospělosti“ v pondělí 1. června v kostele
sv. Augustina v Brně. Mši předsedal
generální vikář brněnské diecéze Jiří
Mikulášek. Na závěr zazněla sborová
tvorba v podání sboru Stojanova gymnázia
Velehrad a sboru Cyrilometodějského
gymnázia Cantate Brno.

Diecézní pouť do Slavonic
V rámci slavení Národního eucharistického
kongresu v brněnské diecézi se 6. června
vydali věřící na pouť do poutního kostela
Božího těla ve Slavonicích. Pontikální

bohoslužbě předsedal biskup Vojtěch
Cikrle, po ní následoval eucharistický
průvod do farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie, kde bylo závěrečné
požehnání. Kostel Božího těla ve
Slavonicích, který je nejstarším kostelem
tohoto zasvěcení na území naší církevní
provincie, má za sebou pohnutou historii.
V roce 1279 byl ve Slavonicích vyloupen
farní kostel a eucharistie ze svatostánku
byla pohozena do hromady kamení při cestě
na okraji Slavonic. Legenda vypráví, že
když byla hostie přenášena zpět do farního
kostela, v městské bráně zmizela a byla
objevena na původním místě. Farníci se
proto zavázali, že na místě nálezu Svátosti
oltářní vystaví kostel k poctě Božího těla
a budou v něm prositi za odpuštění za
urážky a neúctu prokazovanou eucharistii.

Brněnský Diecézní archiv
v nové etapě
Přístavbu Diecézního archivu Biskupství
brněnského v Rajhradě u Brna slavnostně
požehnal 10. června biskup Vojtěch Cikrle.
Archiv biskupství sídlí v Rajhradě u Brna
a v současné době spravuje 447 archivních
fondů a sbírek o celkovém rozsahu
1 385 bm. Protože archivní materiál
přibývá rychle, rozhodlo se biskupství
přistavět k první archivní budově ještě
druhý blok, aby bylo zajištěno co nejpřehlednější uložení archiválií a dostatečná
rezerva pro jejich budoucí přírůstky.
Událost, na niž se Diecézní archiv
Biskupství brněnského dlouho připravoval,
se stala zároveň i vhodným příspěvkem
k Mezinárodnímu dni archivů, který již
tradičně připadá na 9. června.

13. celostátní misijní pouť a
10. den dětí ve Vranově nad
Dyjí
Misijně pracovat znamená především
svědčit o Kristu svým životem v prostředí,
kde žiji. Toto poslání svěřuje Pán bez
výjimky každému pokřtěnému. Misijní pouť
spojená se Dnem dětí PMD se uskutečnila
v sobotu 13. června ve Vranově nad Dyjí.

Ekumenická bohoslužba
k 600. výročí mučednické
smrti mistra Jana Husa
Šestisté výročí mučednické smrti mistra
Jana Husa uctila ekumenická bohoslužba
14. června v Červeném kostele v Brně.
Službu kazatele přijal brněnský biskup
CČSH Juraj Dovala, pozdravy pronesl
kanovník Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla brněnský děkan Mons.
Václav Slouk a rektor Masarykovy
univerzity v Brně Mikuláš Bek. Při
bohoslužbě zazněly dobové písně a výňatky
ze spisů Jana Husa.

Jáhenské svěcení
Pět bohoslovců brněnské diecéze a jeden
bohoslovec novoříšské kanonie
premonstrátů přijalo v sobotu 20. června
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho
jáhenské svěcení.

Ukončení kurzu pro
chrámové varhaníky
Více než čtyři desítky účastníků
absolvovaly tříletý kurz pro chrámové
varhaníky, jehož slavnostní zakončení
proběhlo v sobotu 20. června v kostele
Proměnění Páně v Třebíči-Jejkově.
Zpívaným nešporám předsedal P. Dr. Karel
Cikrle. Po mši absolventi převzali
kvalikační osvědčení a vystoupení
pěveckého sboru sestaveného z účastníků
varhanického kurzu udělalo symbolickou
tečku.

Ve Křtinách vzpomenou
na oběti totalit
V neděli 21. června u příležitosti výročí
vyhlazení Lidic a popravy Milady Horákové
a před svátkem mučedníků sv. Jana
Fishera a Tomáše Mora, patronů politiků,
byla ve Křtinách u Brna slavena mše za
oběti všech totalit, za obrácení viníků
i obětí, za odpuštění a za šťastnou

budoucnost našeho národa i světa.
Bohoslužbu doprovodila Svatomichalská
gregoriánská schola z Brna pod vedením
Dr. Josefa Gerbricha, vyznamenaného
Řádem sv. Cyrila a Metoděje.

Sbírka na podporu
bohoslovců brněnské diecéze
Na provoz Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci, kde se bohoslovci
brněnské diecéze připravují ke své službě,
na stravné, kolejné a na exercicie
seminaristů, kterých má v tomto školním
roce brněnská diecéze dvacet dva, putoval
výtěžek ve výši 2 646 464 Kč ze sbírky
konané v neděli 21. června ve farnostech
brněnské diecéze.

Kefasfest 2015 s Pavlem
Helanem
Poslední červnový víkend se v Dolních
Kounicích uskutečnil již čtvrtý ročník
multižánrového festivalu Kefasfest. Mezi
vyhledávané hosty patřil písničkář Pavel
Helan.

Kněžské svěcení
Sedm diecézních jáhnů a jeden z řádu
kapucínů přijalo v sobotu 27. června
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské
svěcení.

ČERVENEC
Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději Kněžská pouť
v Mikulčicích
v Kostelním Vydří
Slavnostní bohoslužbě v den slavnosti
slovanských věrozvěstů a patronů Evropy,
svatých Cyrila a Metoděje, předsedal
v neděli 5. července v Mikulčicích za účasti
českých a moravských biskupů
královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Karel Rechlík převzal
Řád sv. Cyrila a Metoděje
Řád sv. Cyrila a Metoděje převzal za
bohatou malířskou tvorbu, umělecké
ztvárnění liturgických prostorů a propagaci
křesťanské kultury během slavnostní
poutní bohoslužby na Velehradě 5. července
PhDr. Karel Rechlík, dlouholetý ředitel
Diecézního muzea v Brně.

Chrám Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří, významné poutní místo
brněnské diecéze, o němž se dochovaly
první zmínky až ze 14. století, se
každoročně stává dějištěm kněžské pouti.
V den svátku Panny Marie Karmelské se
na místě, kde nyní působí řád karmelitánů,
pravidelně setkávají kněží se svým
biskupem. Hlavním celebrantem poutní
bohoslužby byl 16. července brněnský
biskup Vojtěch Cikrle.

SRPEN
se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna,
svátku Nanebevzetí Panny Marie, která
je od roku 1645 uctívána jako patronka
Obvodní soud pro Prahu 1 dne 7. srpna
a ochránkyně města. Obraz Panny Marie
rozhodl, že by Národní galerie měla vydat
Svatotomské, ochránkyně Brna,
Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška
je umístěný v bazilice Nanebevzetí Panny
gotický deskový obraz Madona z Veveří.
Marie na Starém Brně, kde také v sobotní
Toto rozhodnutí se stalo průlomovým, neboť
večer slavil brněnský biskup Vojtěch Cikrle
je první ve věci tzv. církevních restitucí
pontikální bohoslužbu na poděkování
movitých věcí, navíc u takto významné
Bohu a za šťastnou budoucnost města
památky mimořádného významu zapsané
Brna. V neděli v katedrále sv. Petra
v seznamu národních kulturních památek.
a Pavla slavil pontikální bohoslužbu
pražský arcibiskup kardinál Dominik
Den Brna jubilejní
Duka.
Hrdinství a statečnost svých předků si opět
připomněli obyvatelé moravské metropole
při Dnu Brna o víkendu 15. až 16. srpna.
Jubilejní oslavy se konaly na počest 370.
výročí úspěšné obrany města Brna proti
Švédům pod záštitou brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního
města Brna Ing. Petra Vokřála. Den Brna

Soud řešil kauzu obrazu
Madony z Veveří

12. diecézní pouť rodin
ve Žďáru nad Sázavou
Naším posláním je láska, znělo motto již
12. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad
Sázavou, která se konala pod záštitou
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho
v sobotu 29. srpna. Tradičně nechyběl
připravený bohatý duchovní a kulturní

program pro rodiče, ale i speciální nabídky
pro děti a mládež. Na závěr se vydalo
procesí do poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.

ZÁŘÍ
Materiální sbírka
pro uprchlíky
Zejména oděvy a hygienické potřeby mohli
darovat lidé od 1. do 25. září ve sbírce
určené na pomoc uprchlíkům, kterou
vyhlásila brněnská diecézní Charita.
Všechny materiální a peněžní dary byly
použity na okamžitou pomoc uprchlíkům
v provizorních evakuačních centrech
u státních hranic na území jižní Moravy
a v Přijímacím středisku Zastávka u Brna,
s nimiž Diecézní charita Brno dlouhodobě
spolupracuje.

…abychom na ně
nezapomněli
„Zaslouží si, abychom na ně nezapomněli“
byl název výstavy Diecézního muzea v Brně
věnované památce kněží brněnské diecéze,
do jejichž životů mimořádným způsobem
zasáhla válka nebo kteří se podle svých sil

pokusili zasáhnout do ní. Diecézní muzeum
ji připravilo ve spolupráci s Diecézním
archivem Biskupství brněnského ve dnech
7. září až 2. října.

Biblický kurz potřinácté:
Prorok Jozue a List Jakubův
Prorok Jozue a List Jakubův byli tématem
letošního dalšího, třináctého ročníku
Biblického kurzu, který zájemcům nabídlo
Pastorační středisko brněnské diecéze.
Kurz v pěti večerních setkáních je vždy
po dvou týdnech možností vzdělávání pro
všechny vážné zájemce o Bibli, vhodný pro
osobní poznání Božího slova i jako materiál
pro ty, kteří vedou různá malá společenství
a biblické hodiny.

Den církevních škol
Společná modlitba chval s poděkováním
za nový školní rok při příležitosti Dne
církevních škol 2015 se uskutečnila
ve středu 16. září v kostele sv. Augustina
v Brně. Církevní školy brněnské diecéze
tak současně oslavily svátek své patronky
svaté Ludmily, babičky sv. Václava, která
dokázala vychovat svého vnuka ve velkou
osobnost našich dějin. Právě proto byla
vybrána za patronku všech učitelů
a vychovatelů.

II. sympozium kanonického
práva v brněnské diecézi
Do Vranova u Brna zamířili ve dnech
20. až 23. září účastníci II. sympozia
kanonického práva, které organizuje
Akademie kanonického práva. Je určeno
především pro pracovníky církevních
institucí, ale také pro další zájemce z řad
kněží a laiků zapojených v pastoraci či
v oblasti práva. Hlavním přednášejícím na
II. sympoziu kanonického práva byl J. Em.
kard. Francesco Coccopalmerio, předseda
Papežské rady pro legislativní texty.

Biskupské gymnázium
v Brně slavilo

Putování ostatků
sv. Vojtěcha v Brně

Biskupské gymnázium v Brně, největší
církevní škola v brněnské diecézi, je jednou
z prvních církevních škol, které po roce
1989 obnovily svou činnost a jejíž studenti
dosahují významných úspěchů v řadě
odborných studentských soutěží. Děkovnou
bohoslužbu při příležitosti 25. výročí
obnovené činnosti Biskupského gymnázia
v Brně slavil brněnský biskup Vojtěch
Cikrle ve středu 23. září.

Ve středu 30. září po ranní i večerní mši
svaté mohli zájemci uctít v kapucínském
kostele v Brně ostatky svatého Vojtěcha,
který byl prvním řeholníkem na našem
území a v Praze na Břevnově založil
benediktinský klášter. Není proto náhoda,
že v Roce zasvěceného života si zdejší
kláštery předávají právě svatovojtěšský
relikviář jako připomenutí opravdovosti
řeholního života.

Křižanovská rodačka
dostala nový památník
Po několikátých přípravách se Křižanov
dočkal památníku zdejší rodačky svaté
Zdislavy. Při příležitosti 20. výročí jejího
svatořečení pomník požehnal 27. září
biskup Vojtěch Cikrle.

ŘÍJEN
Koláč pro hospic překonal
rekord ve štědrosti
Koláč pro hospic už počtrnácté podpořil
nevyléčitelně nemocné pacienty charitního
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
vRajhradě. Zaměstnanci hospice
a dobrovolníci prezentovali ve středu
7. října hospic sv. Josefa na stáncích
v centru Brna, v Rajhradě, Židlochovicích
a Šlapanicích. Dobrovolným příspěvkem,
za který byl odměnou a poděkováním
sladký koláč, přispěli dárci celkovou
rekordní částkou 196 379 Kč, která bude
použita na dokrytí nákladů na léky pro
těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty
hospice sv. Josefa, na které nestačí úhrada
z veřejného zdravotního pojištění.

CERC 2015 v Brně
Protože Rádio Proglas v prosinci 2015 slaví
dvacet let od svého vzniku, ujalo se
organizace pravidelného podzimního
setkání zástupců Konference evropských
křesťanských rádií – CERC, které se konalo
od 14. do 16. října v Brně. Hlavními
tématy mezinárodního setkání byla
křesťanská rádia a soužití s jinými
náboženstvími, migranti v Evropě, konikt
na Ukrajině, křesťanská rádia a hudba.

Bílkovy korouhve
představilo muzeum
veřejnosti
Ve středu 7. října byla při komorní
vernisáži zahájena v salonku Diecézního
muzea výstava s názvem Babické korouhve
– spolupráce Jakuba Demla a Františka
Bílka. Expozice, instalovaná při příležitosti
Národního eucharistického kongresu
v Brně, představila veřejnosti jedinečné
secesní korouhve, které v roce 1904 nechal
pro kostel Nejsvětější Trojice v Babicích
u Lesonic vytvořit grakem a sochařem
Františkem Bílkem (1872–1941) kněz
a spisovatel Jakub Deml (1878–1961).
Výstava se tak stala zajímavým dokladem
součinnosti dvou mimořádných osobností
naší kultury 1. poloviny 20. století.

Kostel sv. Jakuba v Brně
se znovu otevřel
Pontikální bohoslužbou, které předsedal
brněnský biskup Vojtěch Cikrle, se
po devíti měsících rekonstrukce v sobotu
10. října znovu otevřel kostel svatého
Jakuba v Brně. Až do závěru projektu
v dubnu 2016 však zůstávají zakryty
všechny boční oltáře včetně kaple, kde
budou pokračovat konzervátorské
a restaurátorské práce. Další část oprav
se přesune do věže a krovů, které
se připravují na zpřístupnění v rámci
muzejní expozice.

Národní eucharistický
kongres
Česká biskupská konference se rozhodla
v roce 2015 uspořádat první Národní
eucharistický kongres (NEK) od vzniku
samostatné České republiky, který
vyvrcholil celostátním sympoziem v Brně
mezi 15. a 17. říjnem. Hlavním dnem
kongresu se stala sobota 17. října, kdy byla
pod širým nebem na náměstí Svobody
slavena pontikální bohoslužba za účasti
papežského legáta kardinála Paula
Cordese. Následoval průvod s Nejsvětější
svátostí na Zelný trh.

Noví brněnští kanovníci
Druhým prelátem Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně jmenoval
v září brněnský biskup Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Václava Slouka, brněnského
děkana a faráře u kostela sv. Jakuba
v Brně, dosavadního II. sídelního
kanovníka. Současně byli jmenováni dva

noví sídelní kanovníci Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla – P. Mgr. Ing.
Pavel Konzbul, Dr., farář ve farnosti
u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně,
a P. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát
pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání
v brněnské diecézi a rektor kostela
sv. Michala v Brně. Slavnostní instalace
se uskutečnila v brněnské katedrále
ve čtvrtek 22. října.

Emeritní biskup Esterka
jubilantem
Ve svém rodišti Dolních Bojanovicích
oslavil emeritní brněnský pomocný biskup
Petr Esterka (*1935), který trvale žije
v USA, své životní jubileum. Děkovnou mši
sloužil v pátek 16. října v místním kostele
svatého Václava.

V Jimramově odhalili
pamětní desku
Mons. Laštovici
Pamětní desku Mons. ThDr. Josefa
Laštovici (1925–2012) na jeho rodném domě
v Jimramově odhalil 25. října brněnský
biskup Vojtěch Cikrle. Stalo se tak při
příležitosti Laštovicových nedožitých
devadesátých narozenin. Jimramovský
rodák působil jako prefekt v Papežské
koleji Nepomucenum, později jako sekretář
Pastoračního ústavu Lateránské
univerzity. V období let 1963–1968 byl
generálním sekretářem Lateránské
univerzity a od roku 1968 do roku 1992
pracoval na Kongregaci pro zasvěcený
život. Působil rovněž v diplomatických
službách Vatikánu.

Židenický kostel slavil
80. výročí
V neděli 25. října žideničtí farníci oslavili
80. výročí posvěcení místního kostela
sv. Cyrila a Metoděje.

Petrovské věže stojí 110 let
Před 110 lety, 28. října 1905, požehnal
tehdejší brněnský biskup Pavel Huyn dva
kříže, které pak byly vztyčeny na nově
dobudované věže katedrály na Petrově.
Výška věží činí 81 metrů, výška křížů
2,3 m, jejich rozpětí 2,0 m, průměr báně
0,85 m.

PROSINEC
Průvodce adventem
Vyznavači moderních technologií uvítali
podobu letošního Průvodce adventem, jejž
každoročně připravuje Pastorační středisko
brněnské diecéze. Průvodce adventem se
stal snadno dostupným také všem
uživatelům mobilních zařízení s operačním
systémem Android.

Sestry těšitelky si
připomněly 100. výročí
založení

Madona z Veveří má patřit
církvi
Městský soud v Praze v úterý 8. prosince
pravomocně rozhodl o vydání gotického
obrazu Madony z Veveří. Zamítl tak
odvolání Národní galerie v Praze (NG) proti
prvoinstančnímu rozsudku, který potvrdil
historické vlastnictví církve.

Průvod světla

Průvod světla se svícemi, lampiony
a loučemi vyšel v úterý 8. prosince večer
z Denisových sadů do katedrály sv. Petra
Pontikální bohoslužbou 5. prosince v
kostele Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě a Pavla v Brně. Světelné procesí se
každoročně koná při příležitosti slavnosti
u Brna si sestry těšitelky připomněly
Panny Marie počaté bez poskvrny
100. výročí založení své kongregace.
prvotního hříchu a má symbolicky
U jejího zrodu stála Barbora Vůjtěchová
připomenout Pannu Marii jako první
(1876–1945), řeholním jménem Rosa.
světlo, které se rozzářilo před příchodem
Ve stejný den si brněnská diecéze
Ježíše Krista.
připomněla 238. výročí svého založení.

Otevřenými branami do
Svatého roku milosrdenství
Brána do Svatého roku milosrdenství
vyhlášeného papežem Františkem byla
v brněnské diecézi slavnostně otevřena
pontikální bohoslužbou v neděli
13. prosince v katedrále sv. Petra a Pavla
a byla spojena s převzetím Betlémského
světla. Slavnostní události se zúčastnilo
několik tisíc věřících z celé diecéze.
V brněnské diecézi byly postupně otevřeny
ještě další čtyři brány: v kostele sv. Anny
v Žarošicích, v kostele Panny Marie
Karmelské v Kostelním Vydří, v kostele
sv. Kříže ve Znojmě a v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
ve Žďáru nad Sázavou.

Betlémské světlo 2015
Z vídeňského katolického kostela
ve farnosti Neusimmering na náměstí
Enkplatz přivezli skauti do Brna jako
každoročně Betlémské světlo. Do rukou
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ho
předali při nedělní mši 13. prosince, kdy při
této příležitosti byla v brněnské katedrále
otevřena Svatá brána. Po skončení
bohoslužby si světélko v lucernách či na
hořící svíci mohli první zájemci odnést
domů.

Adventní zastavení na
Moravci
Na adventní návštěvu za duchovními, kteří
již nemohou sloužit ve farnostech, přijel
16. prosince do Kněžského domova na
Moravci na Českomoravské vrchovině
brněnský biskup Vojtěch Cikrle a generální
vikář Jiří Mikulášek. V charitním domově
žijí duchovní, protější Louisin dům, který
od roku 1995 slouží k důchodovému
odpočinku bývalým farním hospodyním,
kostelníkům, rodičům kněží a sester, má
rovněž několik desítek obyvatel.

Brožura Křesťanské Vánoce
2015 přinesla pozvání
Velké bannery s vánoční kometou
na chrámech v moravské metropoli
upozorňovaly již podeváté, že v daném
kostele je možné od 24. prosince po celé
vánoční období zhlédnout zajímavý
historický betlém. Tato akce v Brně
proběhla poprvé v roce 2007 a od té doby

je každoročně návštěvníkům nabízena
prohlídka betlémů nejen v centru města,
ale také v dalších brněnských kostelích.
Pro snadnou orientaci byla připravena
brožurka „Křesťanské Vánoce“ s historií
jednotlivých betlémů, která byla zdarma
k dispozici v brněnských kostelích
i turistických informačních centrech.

Ukončení diecézní fáze
kanonizačního řízení R. D.
Václava Drboly a R. D. Jana
Buly
V sobotu 19. prosince ukončil brněnský
biskup Vojtěch Cikrle diecézní fázi
kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly
a R. D. Jana Buly. V zaplněném chrámu
byli mezi přítomnými také příbuzní obou
kněží a farníci z farností, kde působili. Tisíc
stran kauzy bylo za dohledu notářů
zapečetěno a následně převezeno k dalšímu
řízení do Říma.

Úkony duchovní správy za rok 2015
svátosti
děkanství
křty

exemptní farnost

biřmování

první sv.
přijímání

nedělní bohoslužby

kněží
v činné
službě

pohřby
sňatky

účast*

počet*

85

86

14

48

5

12

11

1 050

blanenské

226

75

69

66

239

10

32

3 418

boskovické

208

4

99

70

267

14

31

4 238

brněnské

791

94

305

172

639

77

100

15 411

břeclavské

212

39

88

66

175

9

22

3 566

hodonínské

362

106

160

81

482

16

43

6 749

hustopečské

169

48

78

41

182

10

32

3 192

jihlavské

197

45

91

67

255

12

38

3 842

82

2

27

29

103

7

23

944

modřické

273

65

121

65

295

16

40

5 186

moravskobudějovické

135

97

57

45

196

12

32

2 859

moravskokrumlovské

82

50

56

38

139

11

36

2 240

rosické

160

18

65

44

173

11

29

2 787

slavkovské

175

4

74

54

231

17

40

2 819

telčské

131

106

69

50

204

15

38

2 827

tišnovské

193

20

93

54

237

10

28

3 178

třebíčské

268

19

134

85

293

16

46

4 972

velkomeziříčské

265

93

178

82

269

13

28

5 600

vranovské

77

0

13

19

74

8

24

786

znojemské

233

16

38

71

194

17

44

2 001

žďárské

396

13

183

116

337

19

43

7 031

4 716

1000

2 012

1 363

4 988

332

761

84 696

mikulovské

celkem
*průměrné údaje, zaokrouhleno
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Pastorace a vzdělávání

Pastorační středisko (PS) brněnské diecéze se ve své
činnosti zaměřuje především na realizaci formačních kurzů
i kurzů pro vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků
ve farnostech, připravuje však i jiné formy vzdělávání pro
nejširší vrstvy křesťanů a je nositelem řady internetových
projektů.

Přehled hlavních aktivit Pastoračního střediska v roce 2015

Realizace webových stránek
http://brno.biskupstvi.cz/
pastorace/

Příprava a realizace
sedmého ročníku Noci
kostelů

Internetové stránky Pastoračního střediska
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.

Během Noci kostelů 29. května 2015 se
v České republice po sedmé otevřely brány
kostelů a modliteben. Na území brněnské
diecéze ve 184 kostelech, sborech,
modlitebnách a duchovních centrech
přivítali na 130 000 návštěvníků a připravili téměř 1 200 programů. Výrazný
podíl na dobré informovanosti veřejnosti
mají již tradičně webové stránky
www.nockostelu.cz a v rámci jihomoravské
metropole také žádaná informační brožura,
která v roce 2015 přinesla informace
o programech 51 zapojených míst.

Pokračování diecézního
biblického programu
VEZMI A ČTI
Prostřednictvím webových stránek
www.vezmiacti.cz pokračovalo PS
v realizaci ojedinělého biblického program
Vezmi a čti. Jeho součástí je projekt Týden
s Božím slovem, což je tříletý cyklus
nedělních liturgických čtení, jejich výkladů
a tematických doprovodných textů.

(plakáty, letáky), v rámci brněnského
děkanství byla vydána propagační brožura,
tentokrát s názvem Křesťanské Vánoce.
První Národní eucharistický kongres byl
Přinesla informace o adventních a
určen k prohloubení úcty ke Kristu Pánu
vánočních programech dvaatřiceti farností
v eucharistii. Půlroční příprava věřících na
brněnského děkanství a poprvé i kostela
NEK probíhala od ledna do června 2015
CČSH a modlitebny Sboru církve bratrské.
v jednotlivých farnostech a vyvrcholila
Do projektu Křesťanské Vánoce se v roce
slavnostní bohoslužbou na náměstí Svobody
2015 v brněnské diecézi zapojilo 85 kostelů
v Brně v sobotu 17. října 2015. Akci
s nabídkou téměř 900 programů, v rámci
předcházela řada doprovodných programů.
celé ČR to bylo více než 170 kostelů s téměř
1 600 programy.

Národní eucharistický
kongres

Příprava a realizace
projektu Křesťanské
Vánoce 2015

Tři dny křesťanské
spirituality

Již čtvrtým rokem mohly farnosti a sbory
v rámci brněnské diecéze prezentovat své
adventní a vánoční programy na společných
stránkách www.KrestanskeVanoce.cz.
Úkolem Pastoračního střediska byla
administrace webu, koordinace a podpora
spolupráce jednotlivých zapojených míst.
V rámci tohoto projektu byly vydány a
distribuovány zdarma propagační tiskoviny

Tradiční a vyhledávaná akce Tři dny
křesťanské spirituality se uskutečnila ve
dnech 8. až 10. května ve spolupráci
s Karmelitánským nakladatelstvím.
Přednášejícím byl tentokrát Mons. doc. Ing.
Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., pražský teolog a
autor duchovní literatury. Setkání zahájila
veřejná páteční přednáška Čím žijeme?, po
níž následovala sobotní celodenní rekolekce

se třemi přednáškami – S Bohem u jednoho
stolu, Eucharistický člověk – ten, který se
dává a Eucharistický člověk – ten, který
děkuje a chválí. Vše proběhlo na
Biskupském gymnáziu v Brně. V neděli
akce vyvrcholila slavnostní bohoslužbou
v kostele sv. Michala spojenou s autogramiádou v knihkupectví U Michala.

Biblický kurz
Již třináctý ročník Biblického kurzu se
věnoval Proroku Jozuovi a Listu Jakubovu.
Přednášející lektory byli biblisté R.D.
ThLic. Stanislav Pacner, Th.D. a R.D. doc.
Dr. Petr Mareček, Th.D. Kurzu se účastnilo
více než sto zájemců.

Pomůcky a publikace
V roce 2015 vydalo Pastorační středisko
tyto publikace:
ź Průvodce adventem 2015 – náklad
14 000 kusů, potřetí též v mobilní
aplikaci Android. Pravidelně byly denní

úryvky zveřejňovány na webových
stránkách Pastoračního střediska.
ź Křesťanské Vánoce 2015 – náklad 15 000
kusů. Propagační brožura s nabídkou
adventních a vánočních programů 34
zapojených míst brněnského děkanství.
ź Velké množství tiskových materiálů pro
Noc kostelů 2015, informační brněnská
brožura s programovou nabídkou 51
zapojených míst.

Spolupráce Pastoračního
střediska na dalších
projektech
ź Spolupráce na přípravě 12. diecézní

pouti rodin pořádané 29. srpna 2015
CRSP ve Žďáru nad Sázavou
ź Spolupráce a pomoc při zajišťování
doprovodných programů Národního
eucharistického kongresu pořádaného
ve dnech 16. a 17. listopadu 2015 v Brně.
ź Spolupráce při pokračování kurzů Alfa
v Brně a okolí.

Katecheti a náboženské vzdělávání dospělých

Činnost Diecézního katechetického centra (DKC) se také v roce 2015
zaměřovala na péči o náboženské vzdělávání dospělých, základní
i permanentní formaci katechetů, evidenci katechetů a učitelů náboženství
v diecézi, podporu katecheze a pastorace ve farnostech skrze Katechetický
věstník a další pomůcky a nabídky. Prostřednictvím projektu Vstupy do škol
byla nabízena školám témata související s křesťanstvím a jeho hodnotami.
V roce 2015 navštěvovalo v brněnské diecézi farní katecheze 1260 předškolních
dětí a 2500 dětí školního věku. Výuku náboženství na veřejných školách
navštěvovalo 9700 žáků. Systematické katecheze pro dospělé se účastnilo
ve svých farnostech 1760 lidí. Kromě kněží a jáhnů se katechezi a výuce
náboženství věnovalo asi 370 laiků, kteří byli pověřeni k této službě
kanonickou misí.

Přehled hlavních aktivit DKC v roce 2015

Teologický kurz

Formace katechetů

DKC uspořádalo již tradiční Teologický
kurz, který je určen především těm, kdo si
chtějí uspořádat a prohloubit své
náboženské vědomosti a učit se odpovídat
na otázky spojené s vírou katolického
křesťana. Teologický kurz nabízí základní
vhled do těchto oborů: systematická
teologie, biblistika, liturgika, morálka,
pastorálka, církevní dějiny, církevní právo
a duchovní život. Jeho absolventi se mohou
v dalším školním roce přihlásit do kurzu
Katecheta nebo do kurzu Služba ve
farnosti.
Teologický kurz úspěšně dokončilo 116
laiků, kteří 30. května 2015 po slavnostní
mši svaté v brněnské katedrále obdrželi
Osvědčení o absolvování z rukou otce
biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Při formaci katechetů byl kladen důraz na
témata související především s přípravou
na Národní eucharistický kongres, který se
uskutečnil v Brně dne 17. října 2015.
Tématu Eucharistie se věnovala například
přednáška Eucharistie v životě katechety,
kterou přednesl P. Mgr. Marcel Javora, ale
také články, inspirace a pomůcky
uveřejňované postupně v Katechetickém
věstníku a na webových stránkách
Diecézního katechetického centra. Pro
postní dobu 2015 navrhlo a zpracovalo DKC
projekt Monstrance s drahokamy pro
Ježíše. Tento námět se setkal s velkým
ohlasem a byl realizován v mnoha
farnostech brněnské diecéze i v dalších
místech České republiky. Některá zdařilá
díla, která díky tomuto projektu vznikla,
byla v rámci Národního eucharistického
kongresu v Brně vystavena v brněnské
katedrále sv. Petra a Pavla. Výstavu
Monstrance s drahokamy pro Ježíše bylo
možno zhlédnout od 14. do 30. října 2015.

Jednalo se o nástěnky nebo trojrozměrné
„monstrance“, jejichž hodnota spočívala
především v tom, že za každým
„drahokamem“ stála aktivita a snaha
konkrétních dětí. Smyslem výstavy a celého
projektu bylo upozornit na to, že také my se
máme stát „drahokamy“ a živými
monstrancemi, které svým životem
zviditelňují Boží lásku k člověku a nesou ji
do všech míst, kde je jí zapotřebí.

Katechetický věstník
Pro podporu katecheze a výuky náboženství
ve farnostech byl vydáván Katechetický
věstník, který je spojovacím článkem a prostředkem komunikace mezi biskupstvím,
zastoupeným DKC, a jednotlivými
katechizujícími ve farnostech brněnské
diecéze. Slouží k předávání aktuálních
informací a pro katechetickou inspiraci.
Ve školním roce 2014-15 byl zaměřen na
téma Eucharistie.
DKC vydalo v roce 2015 některé pomůcky
pro podporu katecheze ve farnostech:

vysvědčení z náboženství, samolepky
s různými tématy, brožurku Co slavíme
o Velikonocích a Malý průvodce postní
dobou s aplikací pro Android.
DKC pravidelně aktualizuje své webové
stránky http://brno.biskupstvi.cz/kc, kde
jednak předává informace a pozvánky
k přednáškám, seminářům, školením
a setkáním, jednak nabízí tematické
materiály a kopírovatelné předlohy.
Především stránka „Tematické náměty pro
inspiraci“ je hojně navštěvovaná
a využívaná.

Vstupy do škol
V roce 2015 pokračovalo DKC v realizaci
projektu Vstupy do škol. Jeho cílem 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 2015 lektorské
semináře a výukové programy k tématům
Dušičky a Halloween v tradici a kultuře,
Poselství křesťanských Vánoc I a II,
Poselství křesťanských Velikonoc I a II,
Cyril a Metoděj – historie a současnost.
Téměř každé z těchto témat je
rozpracováno do tří samostatných
výukových programů odpovídajících třem
věkovým kategoriím žáků ZŠ. Vstupům do
škol se věnovali kněží, katecheti, pastorační
asistenti a věřící pedagogové z různých
farností brněnské diecéze. Ti se před
vstupem do výuky účastnili lektorských
seminářů organizovaných Diecézním
katechetickým centrem. V tomto roce byl

nově vytvořen program Bible – víc než
kniha. O tento program byl ze strany
lektorů velký zájem. Seminářů se
zúčastnilo postupně více než 100 osob.
Všechny výukové programy, které byly na
seminářích představeny a předány
lektorům, mají akreditaci MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP). V roce 2015 Lektoři
uskutečnili v brněnské diecézi více než 350
„vstupů“, tj. navštívili více než 350 tříd ZŠ.
Výukovými programy bylo osloveno na
8000 žáků.
DKC se v roce 2015 rovněž podílelo na
organizaci již 12. diecézní pouti rodin ve
Žďáru nad Sázavou, kde přispělo k tématu
Naším posláním je láska svou aktivitou
určenou všem účastníkům.

Církevní školství

Biskupství brněnské je zřizovatelem čtyř škol – Biskupského gymnázia Brno
(celkem 834 studentů) a mateřské školy (kapacita 40 dětí), Katolického
gymnázia Třebíč (celkem 304 studentů), Křesťanské základní školy Jihlava
(vzdělávání také dětí z různým typem znevýhodnění - 40 žáků z celkového
počtu 222) a Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava (celkem 203
žáků). Dále je zřizovatelem dvou školských zařízení – Církevního domova
mládeže (dále CDM) Petrinum (78 studentů středních škol, 43 studentů VŠ)
a Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny (dále KPPP) Brno.

Koncem roku 2015 se v těchto církevních
školách vzdělávalo 40 předškolních dětí,
222 žáků základní školy a 1341
středoškoláků. CDM Petrinum se stal
přechodným domovem pro 121 studentů.
Služeb KPPP Brno zřízené koncem roku
2014 využilo téměř tři sta klientů, převážně
rodičů se svými dětmi, kterým bylo
poskytnuto 700 konzultací a odborných
vyšetření. Jednalo se zejména o bezplatné
psychologické a speciálně pedagogické
konzultace, diagnostiky školní zralosti,
poruch učení a chování i následné terapie
jejich nápravy. Poradna nabízí pomoc
rodičovské a pedagogické veřejnosti bez
rozdílu náboženského vyznání.
V listopadu 2015 byla slavnostně otevřena
nově dobudovaná zahrada mateřské školy
při Biskupském gymnáziu Brno s mnoha
herními prvky hrazená z prostředků EU.
Zájem o studium na církevních školách
v rámci diecéze je značný, např. na
Biskupském gymnáziu Brno, které na

podzim oslavilo již 25. výročí vzniku, je
každoročně přijat každý třetí uchazeč,
zmiňovaná mateřská škola vykazuje také
několikanásobně vyšší zájem rodičů
a jihlavská základní škola, která umožňuje
i vzdělávání dětí s nejrůznějšími
handicapy, je vyhledávaná rodičovskou
veřejností celého regionu.
Kvalita vzdělávání, výchovné zaměření a
celková atmosféra církevních škol v rámci
diecéze je přínosem a obohacením všech
zúčastněných: dětí, žáků a studentů i jejich
vyučujících. Pro věřící žáky (i z nekatolických církví) tyto školy umožňují pro
jejich růst víry nezbytný kontakt se stejně
smýšlejícími vrstevníky a soužití
s hledajícími 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, pozitivní atmosféru,
kultivované vztahy a nabídku duchovních

hodnot. I když se církevní školství
dlouhodobě potýká s nižším obnosem
nančních prostředků na mzdové, provozní
a zejména investiční náklady, má své
nezastupitelné 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, rozvíjí
se spolupráce také s brněnskou
Evangelickou akademií.

Výběr z akcí v roce 2015

Rodinná pouť církevních
škol
Příležitostí k zajímavým setkáním a
vzájemnému obohacení a povzbuzení ve
víře byla Rodinná pouť církevních škol
ve Vranově u Brna, která se uskutečnila
v neděli 12. dubna na svátek Božího
milosrdenství. Pro více než 150 účastníků ji
připravilo Pastorační středisko brněnské
diecéze ve spolupráci s Centrem pro rodinu
a sociální péči. Zejména rodiny s dětmi
využily nabídku společného putování
z Útěchova se soutěžními úkoly pro
jednotlivé věkové kategorie. Ve Vranově
následovaly po bohoslužbě další zajímavé
programové nabídky – společná modlitba
rodin, tvořivé aktivity a divadelní
představení, tentokrát v podání Divadla
Špílberg.

Návštěva hostů z Ukrajiny
Ve dnech 17. a 18. června se konala
mimořádná událost – na exkurzi po
brněnských církevních školách zavítala
delegace řeckokatolických škol z Ukrajiny.
Přijeli pedagogové z několika mateřských
a středních škol, internátů i dětského
domova. Hosté navštívili nejen místní
katolické školy a Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnu, ale také památky
v centru Brna, katedrálu na Petrově,
nedávno zrekonstruovaný řeckokatolický
chrám sv. Josefa a na závěr i hlavní redakci
křesťanského Radia Proglas, kde natočili
aktuální příspěvek do vysílání.

Přehled církevních škol a školských zařízení

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Křesťanská mateřská škola Karolínka Slavkov u Brna
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 423 248; mob. 731 646 796
Zřizovatel: Československá provincie Chudých školských sester naší Paní

Mateřská škola Milosrdných bratří s.r.o.
Vídeňská 7, 639 00 Brno, tel. 739 243 877, mob. 739 243 877
Zřizovatel: Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně,
Vídeňská 7, 639 00 Brno

Mateřská škola při Biskupském gymnáziu Brno
Barvičova 85, 602 00 Brno, tel. 603 270 223
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Křesťanská základní škola Jihlava
Adresa: náměstí Svobody 3, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 565
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

Cyrilometodějská církevní základní škola Brno
Lerchova 65, 602 00 Brno, tel. 543 425 210; fax: 543 243 845
Zřizovatel: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Bílého 9, 602 00 Brno

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu
Smetanova 14, 602 00 Brno, tel. 541 218 045
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

STŘEDNÍ ŠKOLY
Církevní střední zdravotnická škola Brno s.r.o.
Grohova 16, 602 00 Brno, tel. 541 246 863; fax 541 241 576
Zřizovatel: Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
pod ochranou sv. Rodiny, Grohova 18, 602 00 Brno

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár n./S.
U Klafárku 3, 59101 Žďár nad Sázavou, tel. 566 502 470; fax: 566 622 795
Zřizovatel: Náboženské společenství Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou

Střední odborná škola sociální U Matky Boží Jihlava
Fibichova 67, 586 01 Jihlava, tel. 567 303 782
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

GYMNÁZIA
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Barvičova 85, 602 00 Brno, tel. 543 429 101
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

Katolické gymnázium Třebíč
Otmarova 22, 674 01 Třebíč, tel. 568 840 547
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
U Klafárku 1, 591 01 Žd'ár nad Sázavou, tel. 566 502 470
Zřizovatel: Náboženské společenství Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola
pedagogická Brno
Lerchova 63, 602 00 Brno tel. 543 423 751; fax 543 233 939
Zřizovatel: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Bílého 9, 602 00 Brno

DOMOVY MlÁDEŽE A DALŠÍ STŘEDISKA
Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 15, 602 00 Brno, tel. 541213 064, 602 506 485;
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

Domov sv. Zdislavy Brno
Veveří 27, 602 00 Brno, tel. 541 214 846
Zřizovatel: Česká kongregace sester dominikánek, Veveří 27, 602 00 Brno

Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s. r. o.
Grohova 10/12, 602 00 Brno, tel. 549 244 192
Zřizovatel: Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
pod ochranou sv. Rodiny, Grohova 18, 602 00 Brno

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách
Foerstrova 2, 616 00 Brno, tel. 541 213 110
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 108 00 Praha

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Líšni
Kotlanova 13, 628 00 Brno, tel. 544 232 641
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 108 00 Praha

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Veveří 462/15, 602 00 Brno, tel: 739 450 034
Zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

Hospodaření církevních škol a školských zařízení
zřízených Biskupstvím brněnským v roce 2015

výnosy v Kč
dotace

103 184 000

vlastní výkony a služby

21 032 000

dary

2 128 000

ostatní

4 141 000

celkem

130 485 000

náklady v Kč
osobní

86 135 000

spotřeba materiálu a energie

27 926 000

služby

14 881 000

odpisy

872 000

ostatní

1 181 000

celkem

63

130 995 000

Péče o rodiny

Národní centrum pro rodinu
Na území brněnské diecéze sídlí a působí Národní centrum pro rodinu (NCR),
jehož zřizovatelem je Česká biskupská 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.

Přehled hlavních aktivit NCR v roce 2015

ź 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
ź 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
ź monitoring současného dění

a zpracovávání stanovisek k aktuálním
otázkám (pro potřeby zřizovatele a pro
informování veřejných činitelů

Vzdělávací a osvětová
činnost
ź NCR ve spolupráci s Ostravským

centrem pro rodinu a sociální péči
uspořádalo konference o důležitosti
pojetí sexuální výchovy jako výchovy ke
vztahům pro preventisty základních škol
ve Středočeském, Pardubickém,
Zlínském a Severomoravském kraji
ź NCR se zapojilo do propagace iniciativy

Sousedé 55+, která je zaměřená na
podporu mezigeneračních vztahů
ź NCR se průběžně zapojuje do aktivit

podporujících ocenění významu rodiny
i s ohledem na poskytovanou výchovnou
péči

Spolupráce a aktivní
vystoupení zástupců NCR
ź konference Rodinná politika v centru

pozornosti obcí Jihomoravského kraje
11. 11. 2015
ź 2. ročník konference k rodinné politice

města Olomouce 22. 10. 2015
ź školení žen ve vlastním vzdělávacím

programu ANIMA CZ v rámci
motivačního kurzu, realizovaného v MC
Loučka
ź mezinárodní konference v Senátu PČR,
pořádaná europoslankyní Michaelou
Šojdrovou s názvem: „Rodina a profese –
konikt nebo harmonie?“ dne 26. 6. 2015
ź konference „Zaměřeno na pečující“,

pořádané Jihomoravským krajem
2. 6. 2015
ź semináře pro zaměstnankyně

organizovaných v brněnských rmách
ź komentář pro webovou stránku Pracovní

skupiny pro sociální otázky při ČBK

ź seminář věnovaný odkazu sv. Zdislavy –

20. let kanonizace: Společenský respekt
k rodině a současná společnost, dne
27. 5. 2015

Spolupráce s dalšími
organizacemi
ź spolupráce s Asociácii rodín a rodinných

spoločenstiev na Slovensku, která vedla
k sepsání projektu podpořeného ESF
k předání vzdělávacího programu pro
ženy, vytvořeného v NCR
ź nabídka programu pro pravidelná

pracovní setkání center pro rodinu,
koordinace naplňování přijatých úkolů
ź aktivní členství ve Federaci katolických

rodinných svazů v Evropě (FAFCE), kde
NCR zastupuje centra pro rodinu.
Účastní se zasedání, podíl se na utváření
strategie organizace, je ve stálém
kontaktu se zastoupením v Bruselu
a společně oslovuje české poslance EP
a delegáty Rady Evropy, komunikuje

zejména s polskými a rumunskými
organizacemi s cílem pomoci při
předávání zkušeností s programy pro
rodiny a rodinnou politikou
ź aktivní účast na zasedání výboru

nevládních organizací při OSN ve Vídni
ź celoroční projekt s rumunským

katolickým rodinným svazem Výměna
pozitivních zkušeností z komunitních
a občanských aktivit mezi Českou
republikou a Rumunskem

-politice EP dotýkající se rodinných
politik členských států
-Strategickému rámci udržitelného
rozvoje - Teze 2030
-Stanovisko k novele zákona
o registrovaném partnerství
-návrhu zákona o otevírací době
v maloobchodě a velkoobchodě
-návrhu zákona o změně jednacího
řádu Poslanecké sněmovny –
sledování dopadu zákonů na rodinu
ź účast na práci dotační komise OPR

Jednání s politiky,
zpracování vlastních námětů
pro státní rodinnou politiku
ź aktivní účast na práci Odborné komise

pro důchodovou reformu – zpracování
podnětů k jednání
ź oslovování zákonodárců výzvami nebo

stanovisky k:
-hlasování o Strategii EU pro rovnost
žen a mužů pro období po roce 2015
(2014/2152(INI))

MPSV
ź průběžná komunikace s poslanci

související s rodinnou politikou,
vystoupení na seminářích v PSP

Světové setkání rodin ve
Filadeli
Ve dnech 22. až 27. září 2015 proběhlo ve
Filadeli VIII. Světové setkání rodin se
Svatým otcem Františkem, kterého se za
Českou republiku účastnili také zástupci
NCR. Hlavní mottem setkání byla slova:
„Naším posláním je láska: rodina plná
života“. Národní centrum pro rodinu

průběžně aktualizovalo rubriky o Světovém
setkání rodin ve Filadeli na webových
stránkách www.rodiny.cz; zpracovalo
Úvahy o rodině, které měly konkretizovat
situaci rodiny v ČR, zajišťovalo
zpravodajství z Filadele a zpracovalo
závěrečnou zprávu o setkání, která je
dostupná na webu NCR www.rodiny.cz.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
je nezisková organizace, která již od roku
1992 nabízí rodinám programy a služby
změřené na podporu hodnot manželství a
rodiny ve všech fázích vývoje. Zřizovatelem
CRSP je Biskupství brněnské.
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 pro odbornou i širokou veřejnost
a poradenství. Cílovými skupinami, ke
kterým programy a služby směřují, jsou
partneři a snoubenci, manželé, úplně
a neúplné rodiny s dětmi, rodiny
s hyperaktivními a neklidnými dětmi,
pěstounské rodiny, senioři a odborníci
(sociální pracovníci, pedagogové, pracovníci
s rodinami apod.).

V roce 2015 se centru podařilo udržet
nabídku programů, aktivit a služeb, které
i nadále poskytuje ve vysoké kvalitě, tak
aby klienti odcházeli spokojení a rádi se
vraceli. Během roku 2015 navštívilo
programy CRSP nebo využilo jeho služeb
celkem 2604 klientů.
Tradičně se podařilo ve spolupráci
s Biskupstvím brněnským a farností ve
Žďáru nad Sázavou zorganizovat již 12.
diecézní pouť rodin a prostory žďárského
zámku v poslední srpnovou sobotu ožily
bohatým programem pro celé rodiny.
Zároveň už potřetí proběhla v dubnu
Rodinná pouť na Vranov, kterou CRSP
pořádá ve spolupráci s brněnskými
církevními školami a Biskupstvím
brněnským. Akce se pomalu dostává do
povědomí veřejnosti a v roce 2015 se jí
zúčastnilo více než sto poutníků – rodin
s dětmi.

CRSP nabízí širokou škálu programů,
z nichž si mohou rodiny vybrat s ohledem
na fázi vývoje, ve které se nacházejí, nebo
jaké problémy právě řeší. Nastávající rodiče
zde mohou absolvovat kompletní předporodní přípravu, rodiny s malými dětmi mají
možnost navštěvovat cvičení rodičů s dětmi.
V Kurzu efektivního rodičovství zase rodiče
mohou najít podporu a dobrou inspiraci.
Dlouhodobě se CRSP věnuje problematice
rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi,
pro které nabízí setkávání rodičovských
skupin, vzdělávání pro rodiče i odborníky a

v rámci sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi také terénní práci přímo
v rodině. Nedílnou součástí nabídky CRSP
jsou také Služby určené pěstounským
rodinám, v jejichž rámci je pěstounům
poskytována podpora, vzdělávání a také
pobytové aktivity.
Velkou a výraznou proměnou prošly také
webové stránky www.crsp.cz, které dostaly
novou strukturu i vzhled. Celá činnost
CRSP je tak přehlednější a srozumitelnější
a návštěvníci webu se díky tomu ke svým
informacím dostanou mnohem snáze.

Pastorační činnost v Centru
pro rodinu a sociální péči
CRSP se dlouhodobě věnuje pastoračním
programům pro snoubence formou
skupinové nebo individuální přípravy na
manželství. Doplňuje tak pestrou nabídku
různých forem přípravy na manželství
probíhajících v děkanátech nebo v rámci
různých náboženských hnutí. Tato příprava
nenahrazuje bezprostřední přípravu na
svátost manželství s knězem, je její možnou
a vhodnou součástí. Vzhledem k vysoké
koncentraci vysokoškolských studentů
v Brně a zájmu o přípravu na manželství
z řad pracujících, jsou přípravy na manželství nabízené v odpoledních a večerních
hodinách. I díky tomu je o přípravu trvalý
zájem. Za posledních pět let prošlo různými
programy 250 mladých párů. V roce 2015
navštěvovalo Kurz přípravy na manželství
36 párů.
CRSP ve spolupráci s DCŽM Mamre
v Osové Bítýšce koordinuje a lektorsky

zajišťuje již dvanáct let Víkendové kurzy
partnerství. Pro velký zájem proběhly
znovu v roce 2015 dva běhy tohoto kurzu.
CRSP nabízí také Večerní kurz partnerství
v Brně. Je určen pro páry, které hledají
způsob, jak dobře prožívat období známosti
a jak se připravovat na manželství. V roce
2015 navštěvovalo v Brně Večerní kurz
partnerství deset párů.
V rámci pastorační činnosti CRSP mají již
dlouhou tradici duchovní programy pro
manžele a rozvedené. Velmi oblíbené jsou
Duchovní obnovy pro manžele, které
pravidelně probíhají v postní a adventní
době. V roce 2015 se těchto obnov
zúčastnilo celkem 24 manželských párů.
Díky programům zaměřeným na rozvedené
– diecézní setkání „Rozvod a život v církvi“,
Duchovní setkání a Duchovní obnova – se
podařilo podpořit 62 lidí.
V roce 2015 se také podařilo realizovat dva
nové pastorační programy. Prvním z nich
jsou duchovní večery pro manžele s názvem

„Jsme jedno a není nám to jedno?“. Celkem
se uskutečnila čtyři setkání, přičemž
každého z nich se vždy účastnilo 40–50
osob.
Druhým novým programem jsou pravidelná
Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte,
která probíhají jednou za měsíc. V roce
2015 se uskutečnila čtyři setkání, jejichž
cílem je poskytnout rodičům v těžké životní
situaci možnost sdílení v bezpečném
prostředí empatie a důvěry.
Na podporu rodinných vztahů CRSP v roce
2015 uspořádalo také dva víkendové
pobyty: Otec a syn na téma „Přežít“,
kterého se zúčastnilo 24 tatínků a synů,
a pobyt „Díky Bohu, že jsi“ pro matky
a dcery, jehož se zúčastnilo také 24 osob.

Hospodaření Centra pro rodinu a sociální péči

výnosy v Kč
příjmy od klientů
příjmy nájemné

CRSP
1 901 000
18 000

dotace

8 916 000

příjmy od státu

1 417 000

příjmy od nadací
dary
jiné
celkem
náklady v Kč
materiál

5 000
2 301 000
36 000
14 594 000
CRSP
510 000

osobní

10 721 000

služby

3 170 000

ostatní

1 289 000

celkem

15 690 000

Podrobné informace v samostatné výroční zprávě CRSP na http://crsp.cz/index.php/dokumenty-crsp/vyrocni-zpravy

Péče o seniory

Délka života občanů České republiky se výrazně prodlužuje, každoročně
v průměru o tři měsíce, Jihomoravský kraj přitom patří mezi regiony
s největším podílem starších obyvatel. Stává se nutností zvláštnosti starých
lidí nejen uznávat, ale také respektovat, včetně pastorační praxe.
V brněnské diecézi se osvědčily vzdělávací kurzy pro seniory.

I v roce 2015 se brněnské biskupství
významně podílelo na aktivitách zaměřených na seniory. Ve spolupráci s Brněnskou
akademií třetího věku proběhly vzdělávací
kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví
je dar. V každém z nich se uskutečnilo
dvanáct setkání, do jejichž průběhu byly
zařazovány přednášky z oblasti teologie,
církevního života i medicíny. K přednáškám byly zařazovány také diskuze vedené
koordinátorem. Setkání probíhala v Brně
ve velkém Bakalově sále na Žerotínově
náměstí a obvykle se jich zúčastňovalo více
než dvě stě posluchačů. Uskutečnily se
rovněž dvě exkurze do Moravské galerie.
Účastníci setkání obdrželi sylaby všech
přednášek a podle vlastního rozhodnutí
mohli připravovat písemné práce
vyjadřující vlastní pohled na vyslechnutá
témata.
Snaha o podporu vzdělávání je odůvodněna
poznáním, že základní mechanizmy
stárnutí jsou určeny geneticky, avšak
rychlost, typ a projevy stárnutí jsou

ovlivnitelné způsobem života a vnějším
prostředím. Příprava na aktivní stáří
zahrnuje proto hledisko biologické,
psychologické i sociologické a je třeba ji
chápat jako celoživotní program. Účast na
programu Zdraví je dar tedy nebyla
omezována věkem účastníků. Kromě
přednášek byly seniorům nabídnuty také
instruktáže o pohybové aktivitě a semináře
o zdravé výživě.

Spokojený senior – KLAS, z.s.
V roce 2014 založený spolek Spokojený
senior – KLAS, z.s. (dále spolek) přispívá
ke zkvalitňování života seniorů, především
v jejich přirozeném prostředí, podporuje
důstojné a aktivně prožívané stáří, iniciuje
budování veřejných služeb pro seniory,
často v návaznosti na dobrou praxi v místě.
Za svou hlavní činnost spolek považuje
zejména společensko-motivační činnost,
vzdělávací činnost, práci s dobrovolníky,
metodickou činnost, vydávání výukových

a metodických materiálů, pomůcek
a mezigenerační a místní spolupráci.
V roce 2015 spolek zrealizoval celou řadu
vzdělávacích programů pro seniory.
Uskutečnily se oba základní kurzy –
Předseda klubu seniorů a dva běhy kurzu
Vedoucí farního společenství, které se
konaly v Ostravě a ve Znojmě. Zároveň
probíhaly specializované semináře: Hudba
a tanec v seniorském věku, První pomoc,
Aranžování a Výtvarné techniky.
Mimo to byla realizována dvě vzdělávací
setkání pro animátory farních společenství:
Jak při setkání seniorů pracovat s biblickým textem (květen 2015) a Jak při setkání
seniorů pracovat s hudbou a zpěvem
(prosinec 2015). Ukázkový program KLAS
byl také nabídnut v rámci Národního
eucharistického kongresu.

Samozřejmostí je také poskytování
supervizí a konzultací pro animátory Klubu
aktivních seniorů KLAS a pro vedoucí
Farních společenství seniorů. Podpora
animátorům byla zajištěna také formou
distribuce metodických listů ZRNKO.
V roce 2015 spolek poprvé organizoval
pobyty pro seniory a pro prarodiče
s vnoučaty. Podařilo se uskutečnit tři
pobyty: Týden pro seniory v Jánských
lázních (červen), Týden pro prarodiče
s vnoučaty s hrdiny starého zákona (srpen)
a Týden pro seniory na Šumavě (září).

Realizace projektů v roce 2015

Pilotní realizace programu
Aktivizace a odborné
na podporu mezigeneračního vzdělávání seniorů
dialogu v Jihomoravském
v kontextu praxe
kraji
Projekt nancovaný z Ministerstva práce
Projekt byl realizován 1. září 2014 až
31. srpna 2015 a byl zaměřen na započetí
mezigeneračního dialogu na školách
prostřednictvím speciálních programů pro
žáky I. a II. stupně základních škol
a studenty středních škol. Hlavními cíli
projektu bylo posílení postavení seniorů
ve vnímání dětí, rozšíření povědomí
o potřebách seniorů v současnosti a aktivní
podpora přístupu mladé generace
k seniorům s odkazem na vzájemnou
společenskou odpovědnost rodinných
příslušníků.

a sociálních věcí, Jihomoravského kraje
a Magistrátu města Brna, Odboru zdraví se
zaměřil na vzdělávání seniorů
dobrovolníků, kteří vedou skupinu seniorů
či klub seniorů. Cílem projektu byla
realizace řady jednodenních kurzů, jako je
např. Aranžování, První pomoc seniorů či
Hudba a tanec v seniorském věku.

Zajištění podpory KLAS
KLUB AKTVNÍCH SENIORŮ
v Jihomoravském kraji
Projekt je nancovaný z Jihomoravského
kraje realizovaný v období a jeho cílem je
podpora procesu založení deseti nových
a udržení deseti stávajících KLAS
v Jihomoravském kraji a umožní
animátorům KLAS absolvovat jednodenní
odborné školení. Posláním projektu je
vytvořit síť KLAS v JMK a napomoci tak
aktivizaci seniorů v jedinečném programu
KLAS.

Dialogem k aktivnímu
občanství seniorů
Ve spolupráci s Asociací center pro rodinu
byl realizován projekt Dialogem
k aktivnímu občanství seniorů. Hlavním
cílem projektu bylo nastavení mechanismu
dialogu mezi zaměstnanci samosprávy
a seniory ve prospěch aktivního života
v seniorském věku s dopadem na rozvoj
daného regionu. Dílčím cílem bylo
napomoci aktivním seniorům zapojit se do
činnosti obce či dané samosprávy. Projekt
byl podpořen grantem Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů.

Péče o mládež

Hlavním garantem aktivit věnujících se mládeži je Diecézní centrum
mládeže (DCM), které také v roce 2015 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.

Přehled hlavních aktivit DCM v roce 2015

Ples mládeže

Kefasfest 2015

Jubilejní 15. ples mládeže se konal v sále
u Milosrdných bratří. Ples byl zahájen mší
svatou a poté následoval přesun do
krásného historického sálu. Ples navštívilo
přes 150 mladých lidí z celé brněnské
diecéze. K tanci hrála skupina BUCH.

Poslední červnový víkend se v přírodním
areálu kláštera Rosa coeli v Dolních
Kounicích uskutečnil již čtvrtý ročník
multižánrového festivalu Kefasfest, nad
kterým převzal záštitu brněnský biskup
Vojtěch Cikrle. Festival nabízí prostor pro
hudbu, divadlo a kulturu. Večer v pátek 26.
června byl po zahájení festivalu připraven
večer chval za doprovodu scholy Žďár nad
Sázavou, po kterém vystoupil ve svém
sólovém recitálu zpěvák Pavel Helan.
Kulturní nabídku zakončil lm Krev
v mobilech. Sobotním hlavním hostem byl
U2 Desire revival band Brno a dále jako My
revolution či Husákovo qvarteto, které
ukázaly, že i vážná hudba může být
zajímavá. V sobotu také vystoupily scholy
a skupiny z farností brněnské diecéze –
Martini Band, Cecilia, Kninice, Olešnice
a Ti druzí. Večer zakončilo společné
vystoupení s kapelou Svítání.

Diecézní setkání mládeže
Diecézní setkání mládeže s otcem
biskupem, již čtyřiadvacáté, se uskutečnilo
jako každoročně v sobotu před Květnou
nedělí 28. března. Setkání se neslo v duchu
citátu z Matoušova evangelia „Blahoslavení
čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“
(Mt 5,8)
Po tematické katechezi otce biskupa si
mládež mohla vybrat program z dvaceti
nabízených workshopů a přednášek.
Odpoledne následovala pontikální
bohoslužba. Setkání se zúčastnilo kolem
dvou tisíc mladých lidí z celé diecéze.

Kurzy animátorů

Studentský diář

V letošním roce animátorský kurz úspěšně
zakončily dva běhy animátorů v počtu 55
lidí. Do nového kurzu nastoupilo
devadesátých mladých zájemců.

Společně s Vysokoškolským katolickým
hnutím (VKH) v Brně vydalo Diecézní
centrum mládeže další díl Studentského
diáře, který informoval o plánovaných
akcích pro mladé, pořádané DCM,
Vysokoškolským katolickým hnutím
a dalšími organizacemi.

Kurzy partnerství
Probíhaly od září do června v Diecézním
centru života mládeže Mamre v Osové
Bítýšce pod vedením manželů
Vykydalových z Centra pro rodinu
a sociální péči.

Charita

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti
nabízí Diecézní charita Brno pomocnou ruku lidem, kteří se sami o sebe
nedokáží postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu
nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči
lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost.

Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost
především v oblasti sociální a zdravotní
péče, tuzemské i zahraniční humanitární
pomoci a v podporování základních lidských
práv a svobod. Finanční a hmotné
prostředky 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. Působí na
území brněnské diecéze, která zahrnuje
území Jihomoravského kraje a část Kraje
Vysočina. Její strukturu tvoří deset
územních celků, spravovaných vždy jednou
oblastní charitou a centrální správou

v Brně. V těchto regionech zřizuje Charita
jednotlivá profesionální a dobrovolná
zařízení a organizuje farní charity. V roce
2015 provozovala sto třicet služeb, v jejichž
rámci se zaměřuje na pomoc lidem
nemocným, osamělým, zdravotně
postiženým a těm, kteří se dostali do různě
složitých životních situací. Zaměstnává
tisíc tři sta pracovníků, spolupracuje
s třinácti tisíci dobrovolníky. V loni tak
pomohla více než padesáti tisícům lidí
v nouzi.
Zřizovatelem Diecézní charity Brno
je Biskupství brněnské.
Více na http://dchb.charita.cz/ nebo
na www.facebook.com/Charita.Brno

Hospodaření Diecézní charity Brno v roce 2015

výnosy v Kč
vlastní výkony a služby
tržby za služby od zdravotních pojišťoven
dotace od ministerstva a Rady vlády

Diecézní charita Brno
123 993 000
94 640 000
107 918 000

dotace od krajů

55 080 000

dotace od obcí

49 040 000

ostatní dotace

16 451 000

sbírky, dary

10 747 000

ostatní

27 381 000

celkem

485 250 000

náklady v Kč

Diecézní charita Brno

osobní

351 204 000

ostatní

18 916 000

spotřeba materiálu, energie a pohonných hmot

53 402 000

služby

39 501 000

odpisy

18 885 000

celkem

481 908 000

Diecézní církevní soud
a Akademie kanonického práva

Církevní soud brněnské diecéze
začal působit od 1. ledna 1857. Je církevním soudem I. instance, jehož
úkolem je projednávat sporné a administrativní záležitosti osobního stavu
věřících římskokatolického obřadu brněnské diecéze.
Internetové stránky DSC http://brno.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/

Akademie kanonického práva v Brně
je církevní instituce zřízená v roce 2012 brněnským diecézním biskupem
Vojtěchem Cikrlem. Posláním této veřejné právnické osoby je poskytovat
odbornou pomoc věřícím, kteří pracují na církevních soudech nebo
vykonávají činnost v jiných oborech kanonického práva. V rámci své služby
lidem akademie zprostředkovává studium ve studijních programech
kanonického práva a kromě odborné pomoci poskytuje také duchovní
podporu pracovníkům církevních soudů v rozvoji a ve zvyšování úrovně jejich
vzdělanosti v oblasti kanonického práva i v pomocných oborech.
Internetové stránky Akademie kanonického práva:
http://akademie.biskupstvi.cz/

Přehled hlavních aktivit

V rámci probíhajícího postgraduálního
studia kanonického práva ve spolupráci
s Katolickou univerzitou Jana Pavla II.
v Lublinu ukončilo padesát osm studentů
třetí ročník licenciátního studia
kanonického práva a následně zahájilo
studia posledního ročníku.
Akademie kanonického práva publikovala
odborný komentář k instrukci Dignitas
connubii, která má být zachovávána
diecézními a interdiecézními soudy při
projednávání záležitostí neplatnosti
manželství. Dále byly publikovány
Apoštolské listy papeže Františka Mitis
Iudex Dominus Iesus a Mitis et Misericors
Iesus. Mezi odbornými publikacemi
Akademie kanonického práva vyšly např.
tyto publikace: Skála a dům od L. Meliny
a Pastorační péče o rodiny od P. Soby.
Jedná se o autory působící na Papežském
institutu Jana Pavla II. pro rodinu v Římě.
Ve dnech 20. až 23. září se uskutečnilo
II. sympozium kanonického práva ve

Vranově u Brna pořádané Akademií
kanonického práva. Hlavním přednášejícím
byl kardinál Francesco Coccopalmerio,
předseda Papežské rady pro legislativní
texty. Své přednášky dále přednesli přední
odborníci z oblasti kanonického práva
z papežských úřadů a univerzit. Na
programu byla aktuální témata vzešlá
z podnětů papeže Františka a biskupské
synody o rodině. Sympozia se účastnili
pracovníci církevních institucí, ale také
další zájemci z řad kněží a laiků zapojených
v pastoraci či v oblasti práva.
Ve dnech 25. až 27. října proběhla ve
Vranově u Brna Konference o uskutečňování exorcismu v katolické církvi.
Konferenci organizovalo Biskupství
brněnské a Akademie kanonického práva
a byla určena především pro katolické
kněze a jáhny. První studijní den přednášel
P. Francesco Bamonte, předseda
Mezinárodní asociace exorcistů. Druhý den
vystoupili R. D. Sławomir Sosnowski
z Univerzity Kardynała Stefana

Wyszyńskiego ve Varšavě a Mons. Andrzej
Grefkowicz, předseda Konference exorcistů
v Polsku. Během konference zazněla
témata jak teologická a právní, tak
i praktická spojená s praxí exorcismu
a modliteb za osvobození.
V sobotu 19. prosince byla v katedrále
sv. Petra a Pavla ukončena diecézní fáze
beatikačního řízení kněží Václava Drboly
a Jana Buly. Po adoraci a bohoslužbě slova
následovalo složení přísah členů
vyšetřovacího tribunálu před brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem a zapečetění
přepravních schránek se spisy kauzy.
Originál spisu a překladu zůstaly v Brně,
ověřené kopie byly následně doručeny do
Říma na Kongregaci pro blahořečení
a svatořečení, kde o kauze bude
rozhodnuto.

Statistika Diecézního
církevního soudu
V roce 2015 bylo projednáváno u Diecézního církevního soudu v Brně celkem 141
kauz. Nejvíce se projednávaly žaloby na
platnost manželství, následovaly žádosti
o rozloučení manželství ve prospěch víry.
Řešení jedné kauzy neplatnosti manželství
průměrně zabralo 200 hodin práce a
náklady na jednu kauzu činí cca. 47.000 Kč,
z čehož účastníci řízení hradí v průměru
15 % nákladů. Soud se rovněž zabýval
kauzou kanonizace a dalšími petijními
a administrativními řízeními.

Kultura a památky

Diecézní muzeum
V roce 2015 uspořádalo Diecézní muzeum jako svou hlavní sezónní akci
výstavu s názvem Na rozhraní epoch – sakrální prostor v pojetí sochaře
Ondřeje Schweigla (1735-1812), která byla instalována v kryptě katedrály
sv. Petra a Pavla v Brně ve dnech 11. června až 27. září 2015. Speciálně
otevřena byla ještě v době konání Národního eucharistického kongresu ve
dnech 15. až 17. října. Výstavu zhlédlo celkem 2 894 návštěvníků. V rámci
doplňkového programu této akce byly uspořádány také dvě přednášky, které
přednesli přední „schweiglovští“ odborníci Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.,
a Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. Přednášek se zúčastnilo dalších 42 osob.

Stejně jako v předchozích letech se i letos
zapojilo Diecézní muzeum do Brněnské
muzejní noci, která se konala v sobotu
16. května. Program připravený v Diecézním muzeu a jeho okolí navštívilo na
1900 lidí.
Diecézní muzeum věnovalo tradičně svoji
pozornost také dalším aktivitám,
především pak školním skupinám a jim
připraveným vzdělávacím programům.
V roce 2015 nabízelo muzeum sedm
výukových programů, kterých se zúčastnilo
celkem 731 dětí a studentů. Speciálně pro
děti z prvního stupně základních škol
nabídlo muzeum školám postní (Příběh
velikonoc) a adventní (Advent –
připravujeme se na Vánoce) programy. Oba
programy navštívilo na 194 žáků. Dalších
1276 návštěvníků v předem objednaných
skupinách využilo nabídky komentovaných
prohlídek katedrály a stálé expozice Vita
Christi v různých kombinacích. Tuzemští,
stejně jako domácí turisté volili rovněž
možnost provázení po vybraných kostelech

v centru Brna – celkem se jednalo o 101
zájemců.
Pro nejmladší návštěvníky katedrály
sv. Petra a Pavla a jejího přilehlého areálu
vytvořil kolektiv Diecézního muzea
tištěného dětského průvodce nazvaného
Procházka po Petrově pro nejmenší. Děti
provází historií stavby, její architekturou
i výzdobou ktivní postavy Petra a Miriam.
Nejmladší publikum je tak zábavnou a
jednoduchou formou seznámeno nejenom
s místy a artefakty na brněnském Petrově,
ale rovněž s některými reáliemi z historie,
dějin umění, křesťanství a kultury obecně.
Doplňkovou a rozšiřující činností
Diecézního muzea jsou po mnoho let
tradiční drobné výstavy v salonku. Těch
bylo v letošním roce 2015 instalováno
celkem pět a zhlédlo je na 700 hostů.
V minulém roce muzeum získalo nový
výstavní prostor v atraktivním prostředí
tzv. Propité věže brněnské katedrály, a tak
možnost vystavovat byla využita i zde.

Souběžně s hlavní výstavou v kryptě
katedrály, a vlastně jako její doplňková
akce, byla prezentována výstava Pietas
urbis – měšťanská zbožnost v době Ondřeje
Schweigla. Tu navštívilo přesně 804 osob.
Celkem tedy Výstavy v salonku Diecézního
muzea a v tzv. Propité věži brněnské
katedrály vidělo 1500 zájemců z odborné
i laické veřejnosti.
V průběhu celého roku 2015 zhlédlo stálou
expozici Vita Christi 2 997 osob,
informačním kontaktním centrem Petrov
prošlo 9.305 turistů. Výstavu s názvem
Na rozhraní epoch – sakrální prostor
v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (17351812) navštívilo v kryptě katedrály
sv. Petra a Pavla 2 894 návštěvníků,
nabízených vzdělávacích programů
a ostatních hromadných akcí se zúčastnilo
5 067 osob. Celkem tedy pracovníci
Diecézního muzea oslovili 19 363
návštěvníků areálu Petrov. Dalších asi
6 500 turistů zhlédlo výstavu Diecézního
muzea Mezi klíčem a mečem – kníže

František kardinál z Ditrichštejna a jeho
doba, která byla v letních měsících
instalována v kostele sv. Václava
v Mikulově.

Knihovna Biskupství brněnského

Od 1. dubna 2015 došlo v Knihovně
Biskupství brněnského (KBB) ke změně
výpůjční doby tak, aby knihovnice získaly
možnost pracovat jeden den mimo
knihovnu - v depozitáři či ve farnostech.
Počet výpůjčních hodin se nezměnil,
rozšířila se výpůjční doba v pondělí.

v Olomouci. Z dotačního programu ČESKÁ
KNIHOVNA získala KBB zdarma
třiadvacet knih v celkové hodnotě 6228 Kč.
Byla dokončena katalogizace některých
farních knihoven obsahující převážně staré
tisky, celkem takto KBB přijala do správy
1044 svazků.

Pokračovala spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou fakultou v Olomouci,
která knihovně darovala nově vydané
tituly, obdobně darovalo své publikace
Nakladatelství Matice Cyrilometodějské

Koncem roku 2015 bylo KBB Policií České
republiky vráceno cca 100 svazků vypátraných a nalezených knih z krádeže
ve Křtinách.

Zpracovaný knihovní fond

Souborný katalog

Do automatizovaného knihovnického
systému KP-winSQL bylo v roce 2015
vloženo 1 500 přírůstků základního fondu
v Kamenné ulici (obsahuje nyní 33 400
svazků), dalších 1 044 svazků z farních
knihoven bylo zkatalogizováno
do depozitáře v Rajhradě.

Během celého roku pokračovala úspěšná
spolupráce se Souborným katalogem
Národní knihovny. Ke konci roku 2015 bylo
možné v Souborném katalogu najít:
ź 3 278 záznamů knih KBB
ź 129 periodik KBB
ź 1952 záznamů, které vlastní v ČR pouze

Výpůjční proces
V roce 2015 proběhlo 1 411 čtenářských
návštěv a 13 500 návštěv elektronického
OPAC katalogu. Čtenáři si vypůjčili 3715
knih v hodnotě téměř 340 tisíc korun.
Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční
služby žádalo devět knihoven knihu
z katalogu KBB, ke studiu knihovna
zprostředkovala 49 knih z depozitáře
v Rajhradě.

brněnská knihovna (především anglické
teologické knihy)

knihovníci, kteří se podělili o své odborné
znalosti a zkušenosti, např. s vývojem
knihovního programu Evergreen, s realizací projektů, se studentskou praxí či se
Celostátní setkání teologických
stěhováním knihovny do zahraničí. Setkání
knihovníků
bylo zakončeno exkurzí do Památníku
Ve dnech 13. a 14. května organizovala
písemnictví na Moravě nebo prohlídkou
KBB ve Vranově u Brna ekumenické
rajhradského kláštera a jeho cenné
setkání knihovníků z teologických knihoven historické knihovny. Oba dny byly také
České republiky. Brno bylo hostitelským
vzácnou příležitostí k osobním setkáním,
městem poprvé již v roce 2004 a na letošní
sdílení pracovních i osobních zkušeností.
21. setkání přijelo jednadvacet účastníků
Přednášky a autorská čtení
z šestnácti knihoven, jejichž fond je
Dne 28. května představil v KBB svou
zaměřen na teologii (vysokoškolské
knihu Husovská dilemata její autor,
knihovny teologických fakult, knihovny
biskupství, škol a seminářů nebo historické profesor dogmatické teologie v Olomouci
klášterní knihovny). S přednáškou o nových Ctirad Václav Pospíšil.

Přehled hlavní akcí
Knihovny Biskupství
brněnského v roce 2015

katalogizačních pravidlech a se zamyšlením
nad novou koncepcí veřejných knihoven
v České republice přijela také ředitelka
Ústavu informačních studií a knihovnictví
Filozocké fakulty Karlovy univerzity
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. Dalšími
příspěvky do programu přispěli zúčastnění

Dne 12. listopadu, v předvečer vyhlášení
Roku milosrdenství, proběhla přednášku
s názvem Boží milosrdenství aktuální nejen
v Roce milosrdenství P. Wojciecha
Zubkowicze ze Společnosti katolického
apoštolátu (pallotini).

Diecézní konzervátorské centrum

V roce 2015 pokračovalo Diecézní
konzervátorské centrum (DKC) ve své
hlavní činnosti, která spočívá ve zpracovávání evidence a inventarizace
předmětů, specikaci, doplňování
a upřesňování údajů k jednotlivým
předmětům kulturní hodnoty ve farnostech
a v následném ukládání dat do
informačního systému diecézního
konzervátorského centra. Do konce roku
2014 bylo zpracováno 48 343 karet, z toho
44 468 movitých kulturních předmětů
a 1 426 nemovitostí, z toho 11 819
zapsaných kulturních památek, které jsou
ve vlastnictví či správě farností na území
brněnské diecéze. Do databáze
konzervátorského centra bylo vloženo
69 672 digitálních snímků. Do depozitáře
bylo přesunuto dalších přibližně 700
předmětů, které jsou před uložením do
depozitáře ošetřeny proti dřevokaznému
hmyzu plynováním.

V rámci spolupráce s kulturními
institucemi bylo uzavřeno 42 výpůjčných
smluv s Muzeem umění v Olomouci,
s Moravskou galerií v Brně a dalšími
institucemi. DKC pokračuje ve zprostředkovávání výpůjček potřebných sakrálních
předmětů mezi farnostmi či zaštiťuje dary
nevyužívaných sakrálních předmětů pro
jiné farnosti. DKC nadále spolupracuje
s Akademií věd České republiky ve
zpracovávání podkladů pro další díly
publikací „Umělecké památky Moravy
a Slezska“.

DKC vydalo v roce 2015 celkem 52 povolení
k fotodokumentaci a studiu v církevních
objektech, za které Biskupství brněnské
obdrželo 3 675 Kč (bez DPH) a farnosti
12 400 Kč. V rámci majetkového narovnání
mezi státem a církvemi byly vráceny dvě
Bílkovy korouhve Římskokatolické farnosti
Babice, 24 obrazů Římskokatolické farnosti
Brtnice, socha sv. Vojtěcha Římskokatolické farnosti Brankovice a obraz

Madony z Veveří Římskokatolické farnosti
Veverská Bítýška.
V lednu 2015 se DKC aktivně zúčastnilo
veletrhu Regiontour 2015 a připravilo
podklady pro Regiontour 2016.
DKC poskytuje také odborné konzultace
farnostem ohledně oprav a údržby
mobiliáře a pokračuje ve spolupráci
s ostatními konzervátorskými centry.

Diecézní archiv Biskupství brněnského

Diecézní archiv Biskupství brněnského
zajišťuje ukládání archiválií vzniklých
z působnosti Biskupství brněnského
a právnických osob jím zřizovaných, jejich
zpracování a zpřístupňování pro potřeby
biskupství i veřejnosti. K 31. prosinci 2015
spravoval celkem 455 archivních fondů
a sbírek o rozsahu 1425, 61 bm, z toho bylo
zpracováno 74,84 %. Přírůstky za rok 2015
činily 41,09 bm, z toho připadalo 21,33 bm
na přírůstky výběrem archiválií ve skartačním řízení i mimo ně, 16,78 bm na přírůstky delimitací ze státních okresních archivů
a Archivu města Brna a 2,98 bm na přírůstky z restitucí. Po přemanipulování činí
konečný přírůstek 40,28 bm. V rámci
majetkového narovnání mezi státem
a církvemi převzal diecézní archiv fondy
Chlapecký seminář Brno, Kněžský dorost –
spolek Brno, Biskupský konvikt Brno,
Jednota pro zabezpečení baziliky Třebíč
a Charitní domov pro duchovní Moravec.

Kromě toho Biskupství brněnské
restituovalo fondy, které byly na základě
depozitní smlouvy dosud ponechány
v uložení v MZA (Velkostatek Chrlice
a statek Přízřenice I, Kapitulní velkostatek, Velkostatek Podolí I). Pokračovalo
přebírání historických materiálů
z jednotlivých farností a jejich postupná
prvotní evidence.
Průběžný nárůst rozsahu uložených
archiválií i perspektiva dalších přírůstků
vedly brněnské biskupství už v roce 2014
k rozhodnutí přistoupit k přístavbě
stávajícího archivního depozitáře. Její
dokončení na jaře roku 2015 se stalo pro
archiv nejvýznamnější událostí uplynulého
období. Dne 10. června biskup Vojtěch
Cikrle archiv slavnostně požehnal. Zbytek
roku byl novostavbě vyhrazen k vysýchání
pro dosažení potřebných klimatických
podmínek a plné uvedení do provozu bude
zahájeno počátkem roku 2016.

Díky kontaktům navázaným s Diecézním
archivem v St. Pöltenu uzavřelo v březnu
roku 2015 Biskupství brněnské smlouvu
s International Centre for Archival
Research (ICARUS) a přistoupilo k mezinárodnímu projektu Monasterium, jehož
náplní je internetová prezentace
středověkého a raně novověkého listinného
materiálu. Diecézní archiv Biskupství
brněnského se do projektu zapojil výběrem,
zahrnujícím přes tři sta listin, jejichž
skenům připravil průvodní metadata.
Výstupem účasti zástupců brněnského
diecézního archivu bude zpřístupnění listin
diecézního archivu na portále ICARUS.
Nadále pokračoval projekt Databáze kněží
brněnské diecéze, a to zpřesňováním
stávajících dat. Jeho prvním výstupem se
stala výstavka, věnovaná sedmdesátému
výročí konce 2. světové války a osobnostem
z řad kněží, zapojených do odboje či
perzekvovaných nacismem. Výstavka,
uvedená při slavnostním žehnání archivní
přístavby, měla svoji pozměněnou reprízu

pro veřejnost od 7. září do 2. října v salonku
Diecézního muzea. Převážně klientům
Domova matky Rosy a Chráněného bydlení
sv. Luisy v Rajhradě byla určena tematická
instalace historických učebních pomůcek
pro výuku náboženství, připravená v červenci 2015. Archiválie z našich fondů byly
využity pro výstavu Na rozhraní epoch –
sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje
Schweigla (1735-1812), kterou pořádalo od
10. června. do 27. září v kryptě katedrály
sv. Petra a Pavla v Brně Diecézní muzeum.
Obdobně pak posloužily jako pramen pro
přednášku Farní časopisy z pohledu
historie, připravenou pro Diecézní setkání
redaktorů farních časopisů 26. září, i stať,
věnovanou farářským zkouškám v brněnské diecézi, publikovanou v periodiku
Studia historica brunensia. Ve spolupráci
s Židovským muzeem v Praze se Diecézní
archiv Biskupství brněnského zapojil do
projektu Yerusha, jehož cílem je zmapování
pramenů k židovským dějinám v archivních
fondech a sbírkách.

Počet badatelů i badatelských návštěv byl
v roce 2015 o něco nižší (99 oproti 162
v roce 2014), výrazně však vzrostl počet
vypracovaných rešerší a zodpovězených
badatelských dotazů (ze 149 na 210).
Mezi badateli převažovali zájemci o dějiny
jednotlivých farností a regionální dějiny
vůbec, stavební vývoj kostelů i drobnou
sakrální architekturu, církevní hudbu,
osobnosti veřejného života z řad kněží,

častými tématy studia byly dějiny klášterů,
poutních míst a zbožných bratrstev, nižší
školství, odsun německého obyvatelstva po
druhé světové válce, perzekuce katolické
církve v období totality, kampanologie,
genealogie. Badatelům bylo zapůjčeno
k prezenčnímu nahlédnutí celkem 504
evidenčních jednotek. Nadále probíhalo
dodatečné dohledávání dokladů
k restitučním záležitostem.

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 pořádáním koncertů duchovní
hudby, které se konají v kostelích,
spolupráce s institucemi, které mají co do
činění s hudbou a hudbou duchovní, práce
na hudebně-liturgických dokumentech
a skladatelská činnost - jak vlastní (jakožto
SLH), tak i pořádání různých
skladatelských soutěží.

Varhany
V loňském roce uskutečnil diecézní
organolog padesát výjezdů jak k nástrojům
v kostelích, tak do varhanářských dílen,
a prohlédl padesát šest nástrojů, z nichž
čtyři absolvovaly drobné varhanářské
práce, nejčastěji čistící, ladící a seřizovací.
Největší objem prací byl proveden v Brně
u kapucínů. Troje varhany (i jednotlivé
etapy) se kolaudovaly, nejvyšší nanční
obnos byl vynaložen na varhany
v Římskokatolické farnosti Třebíč – svatý

Martin, kde se loni dokončila další zásadní
etapa. Na šesti nástrojích pokračují práce,
na dvou opravách se začalo pracovat, a
čtrnáct varhanních projektů se připravuje.

Zvony
V roce 2015 byl kolaudován zvon na
poutním místě Montserratu v Cizkrajově
a kontroloval se stav starých zvonů
v Násedlovicích.

Koncerty
V roce 2015 prošlo agendou SLH hudbu 333
koncertů, podstatně více, než v roce 2014.
Mezi nejobjemnější a programově
nejkomplikovanější měsíce patřily tradičně
listopad a prosinec, tedy období adventu a
Vánoc, a rovněž březen a duben – postní
doba a Velikonoce.
SLH také úzce spolupracovalo
s dramaturgy festivalů sídlících na území
diecéze, kteří využívají posvátné prostory
kostelů brněnské diecéze pro své hudební

projekty. Jde především o Velikonoční
festival duchovní hudby v Brně,
mezinárodní hudební festival 13 měst
Concentus Moraviae, Brněnský varhanní
festival, Bachův varhanní podzim
a výjimečně také Moravský podzim.
Repertoár koncertů krom festivalových, čili
jednotlivé koncerty pořádané farnostmi
a prováděné spíše jednotlivci, menšími
ansámbly a neprofesionálními chrámovými
sbory, je ustálený; různorodost se objevuje
u mladších uskupení, která hledají mnohdy
nové cesty a neoposlouchaný repertoár. Zde
se jako několik málo příkladů za všechny
neprofesionální sbory může zmínit Musica
animata, Ensemble Versus a Collegium
musicale bonum, jejichž koncerty se v roce
2015 povolovaly nejčastěji.

Liturgicko-hudební
dokumenty
Byl dokončen překlad amerického
dokumentu o liturgické hudbě Sing to the
Lord, kde SLH gurovalo jako konzultant
a zprostředkovatel pramenů. Vše ostatní je
iniciativa Liturgické komise při ČBK.
SLH bylo dále aktivně zapojeno do hudební
složky Národního eucharistického kongresu
v Brně v říjnu 2015, kdy bylo třeba
vhodným způsobem doprovodit sobotní
bohoslužbu. Tak nastala příležitost ke
zkomponování většího množství
liturgických skladeb (doprovody, předehry,
žalm, verš před evangeliem,…), které se
úspěšně rozšiřují mezi kůry a sbory po celé
republice.

V závěru roku bylo SLH také požádáno
liturgickou komisí při ČBK o spolupráci při
přípravě Svatého roku milosrdenství. Byla
vysázena česká verze hymnu pro rok
milosrdenství "Misericordes sicut Pater"
a pro bohoslužbu při otevírání Brány
milosrdenství zkomponována antifona
"Já jsem dveře…"
Vedoucí SLH je v současné době jmenovaný
do presidia mezinárodní studijní
společnosti Universa Laus (dále UL)
a zároveň se stal i jediným Čechem, který

je jejím členem. Tato společnost byla
založena v roce 1956 a od té doby se snaží
o praktické začleňování závěrů
II. Vatikánského koncilu do hudebněliturgické praxe. Každoročně se koná jeden
kongres (s hudebně-vědnou, hudebněliturgickou, 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 německém
Traunsteinu.

Internetové prezentace

Biskupství brněnské provozuje portál CirkevniTuristika.cz, iBohosluzby.cz,
Nockostelu.cz a KrestanskeVanoce.cz, který v roce 2015 prezentoval na
8 000 kostelů a modliteben. Roční návštěvnost portálu dosáhla
650 000 návštěv.

www.CirkevniTuristika.cz
Aplikace nabízí na jednom místě přehled
poutních míst a církevních památek
i zajímavostí a propojuje křesťanské
církevní památky s ostatními
doprovodnými aktivitami, které přispívají
k obnově duchovních, 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 prezentují také přehled poutí, příp.
duchovních cvičení, přehled pravidelných
bohoslužeb, kontakt, návaznost na dopravu
a informace o turistické oblasti, ve které se
poutní místo nachází. Pod odkazem
Ubytování, fary najdou návštěvníci
možnosti rezervovat si ubytování
v církevních objektech. Jedná se 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.

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
vyhledání časů nejbližších bohoslužeb dle
času a místa a ltrování dle zadané církve.
Aplikaci doplňuje v příslušných
liturgických obdobích aktuální přehled
vánočních a velikonočních bohoslužeb.

www.nockostelu.cz

www.KrestanskeVanoce.cz

Internetová stránka slouží návštěvníkům
Noci kostelů již od roku 2009. Svůj program
Noci kostelů zde každoročně prezentuje více
než 1 400 kostelů a modliteben. K dispozici
jsou také informace o kostele, časy
bohoslužeb, možnost naplánovat si
návštěvy programů pomocí aplikace Moje
Noc kostelů, zobrazování nejbližších deseti
kostelů, ve kterých probíhá program Noci
kostelů. Od roku 2014 je k dispozici také
mobilní web pro uživatele chytrých telefonů
a dalších mobilních zařízení.

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 tematické programy,
které nabízejí během adventní a vánoční
doby křesťanské farnosti a sbory.

Další internetové prezentace

Kanonizační řízení P. Jana
Buly a P. Václava Drboly
Internetové stránky Kanonizačního řízení
Služebníků Božích P. Jana Buly
a P. Václava Drboly
http://kanonizace.biskupstvi.cz informují
o jejich beatikačním procesu. Oba kněží
brněnské diecéze byli nezákonně popraveni
ve spojitosti s tzv. babickou kauzou
v padesátých letech minulého století.

Kefasfest
Křesťanský hudební festival Kefasfest
http://www.kefasfest.cz nabízí každoročně
prvních dnech letních prázdnin v místě
bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních
Kounicích prostor pro kvalitní domácí
i zahraniční hudbu, divadlo a kulturu.
V různorodosti hudebních a divadelních
žánrů chce představit moderní křesťanskou
kulturu a její radostné poselství.

ZRNKO
Elektronický čtvrtletník pro seniory –
ZRNKO slouží vedoucím farních
společenství seniorů, seniorům samotným
i rodinám o seniory pečujícím. Obsahuje
rozhovory se zajímavými lidmi, témata pro
povídání, příklady dobré 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
Aktivity pastoračních a vzdělávacích center
Biskupství brněnského jsou prezentovány
na samostatných webových stránkách (viz
str. 110: „Základní kontakty“)

Vezmi a čti
Prostřednictvím webových stránek
www.vezmiacti.cz realizuje Pastorační
středisko diecézní biblický program Vezmi
a čti. Jeho součástí je projekt Týden
s Božím slovem, tříletý cyklus nedělních
liturgických čtení, jejich výkladů
a tematických doprovodných textů. Byl
zahájen v roce 2009 a může být využit jako

příprava k bohoslužbě slova pro jednotlivé
neděle a chce být i podporou četby Bible.
Součástí biblického programu byl také
dvouletý projekt Vezmi a čti celou Bibli
s aktuálními denními úryvky čtení včetně
úvodů k jednotlivým knihám. Webové
stránky informují i o dalších akcích
a nabídkách.

Hospodaření brněnské diecéze

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 155,1 mil. Kč.
Věřící a dobrodinci se sbírkami a dary podíleli na celkových příjmech
brněnské diecéze ve výši 32,11%, tj. 143,3 mil Kč.
Příjmy z hospodaření s majetkem a z ostatních hospodářských činností byly
ve výši 8,19%, tj. 36,6 mil. Kč. Nejvyšší položkou v nákladech Biskupství
brněnského byly výdaje na mzdy a sociální a zdravotní pojištění, které činily
131,3 mil. Kč; nejvyšší položkou v nákladech farností byly opravy movitého
a nemovitého majetku ve výši 107,2 mil. Kč.

Výnosy (příjmy) a náklady (výdaje) v roce 2015

Výnosy/příjmy v Kč

Biskupství brněnské

farnosti, kapituly

dotace

1 920 000

89 613 000

sbírky, dary

1 569 000

141 765 000

11 972 000

24 604 000

ostatní

158 137 000

16 882 000

celkem

173 598 000

272 864 000

nájemné apod.

náklady/výdaje v Kč

Biskupství brněnské

farnosti, kapituly

osobní

131 345 000

5 270 000

opravy

8 753 000

107 245 000

dary

6 519 000

31 031 000

ostatní

24 854 000

99 252 000

celkem

171 471 000

242 798 000
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Diecézní sbírky v roce 2015

Sbírka

částka v Kč

haléř sv. Petra

3 337 032

na charitativní účely

2 594 930

na bohoslovce

2 646 464

na aktivity děkanství

1 944 970

na misie

4 162 632

Boží hrob

Národní eucharistický kongres

313 419

1 936 828

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

Diecézní církevní soud
Petrov 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 233 033 213
e-mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
http://cirkevnisoud.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

Knihovna Biskupství brněnského
Kamenná 36
639 00 Brno
Tel.: +420 543 331 406
e-mail: knihovna@biskupstvi.cz
http://knihovna.biskupstvi.cz

Diecézní archiv
Odbojářů 803
664 61 Rajhrad
Tel.: + 420 530 506 873
e-mail: archiv.brno@biskupstvi.cz

Diecézní katechetické centrum

Centrum pro rodinu a sociální péči

Petrov 5,
602 00 Brno
Tel.: +420 533 033 127
e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz
http://www.biskupstvi.cz/kc

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

Středisko pro liturgickou hudbu

594 53 Osová Bítýška 1
Tel.: +420 777 632 595
e-mail: dcm.bityska@biskupstvi.cz
http://dcm.biskupstvi.cz

Smetanova 14
602 00 Brno
Tel.: +420 549 251 008
e-mail: slh@biskupstvi.cz

Diecézní muzeum

Diecézní charita Brno

Petrov 1
602 00 Brno
Tel.: +420 731 404 000
e-mail: petrov@petrovinfo.cz
http://www.petrovinfo.cz

tř. Kpt. Jaroše 9
602 00 Brno
Tel.: +420 545 426 610
e-mail: dchbrno@charita.cz
http://www.dchb.charita.cz

Poděkování

Úlohou církve je v první řadě hlásání evangelia. Žijeme ovšem v reálných společenských
podmínkách. Platy duchovních i laických pracovníků, údržba kostelů, far a dalších objektů,
podpora pastoračních aktivit i charitativních projektů se bez nančních prostředků
neobejdou. Biskupství brněnské děkuje všem sponzorům, dárcům a dobrodincům za jejich
podíl na aktivitách a činnosti místní církve. Poděkování patří také duchovním správcům
farností za jejich nasazení pro dobro druhých, i všem věřícím, pomáhajícím svými
modlitbami, obětavou službou i trpělivým nesením každodenních těžkostí.
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