
Slovo otce biskupa k zahájení Svatého roku milosrde nství 
 

Milí bratři, 
v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František  v 
tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde 
o „bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který 
potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3). 
Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních 
církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to 
především v katedrále a dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran 
celkem pět.  
Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální 
bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského 
světla.  Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod 
a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá 
pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři 
brány v diecézi.  
 
Přehled  Svatých bran v brněnské diecézi, termíny jejich otevření (řazeno chronologicky) a 
biskupští vyslanci: 
 
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla  (brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle) 
Neděle 13.12.2015 v 9.00 hodin 
 
Žarošice, kostel sv. Anny  (soudní vikář a kanovník Mons. Karel Orlita): 
středa 16.12. 2015 v 18.00 hodin 
 
Kostelní Vyd ří, kostel Panny Marie Karmelské  (biskupský delegát pro pastoraci, školství a 
vzdělávání R.D. Mgr. Roman Kubín) 
pátek 18.12. 2015 v 18.00 hodin. 
 
Znojmo, kostel  sv. K říže (brněnský děkan a prelát Mons. Václav Slouk - ověřit):  
sobota 19.12. 2015 v 17.00 hodin  
 
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše  (generální vikář 
Mons. Jiří Mikulášek)  
neděle  20.12. 2015 v 9.00 hodin 
 
Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Po splnění 
podmínek je zde možné získat plnomocné odpustky. Posílena bude i zpovědní služba (viz 
článek č. 2 těchto ACEB). Proto vybízím k poutím k těmto Svatým branám. Konkrétní aktivity 
domlouvejte s duchovními správci těchto farností. 
Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí pro celou naši diecézi. Proto je 
důležité věnovat pozornost konkrétním potřebám našich farností. Už teď, prosím, přemýšlejte 
nad tím, jak využít tento požehnaný čas, ať už na rovině liturgické, katechetické nebo na 
rovině lásky k bližnímu. 
Všechny informace o Svatém roku milosrdenství a o aktivitách papeže Františka najdete na 
vatikánských stránkách www.im.va, informace v češtině hledejte na stránkách Tiskového 
střediska ČBK tisk.cirkev.cz.  
Všechny informace o aktivitách v rámci naší diecéze budou zveřejňovány na 
www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi 
Koordinací aktivit Svatého roku byl v rámci naší diecéze pověřen R. D. Tomáš Koumal, na 
kterého se můžete obracet se svými dotazy. Kontakt: koumal@biskupstvi.cz; mobil 
732 673 618. 
 



Zpovědní služba u  Svatých bran v brn ěnské diecézi 
 
Milí bratři, 
v návaznosti  na předchozí text zveřejňuji přehled zpovědní služby u Svatých bran Svatého 
roku milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem.  
 
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno  
Úterý 18.30 -19.00 
Středa 17.00-17.30. 
Čtvrtek 16.30 - 17.30 
Pátek 17.00 - 17.30, 20.00-22.00 
Neděle 7.00-7.30, 8.30-9.00, 10.00-10.30 
V blízkosti Svaté brány na Petrově, v kostele sv. Maří Magdaleny (Masarykova 
ulice) bude nadále ve všední dny dostupná stálá zpovědní služba 
(http://www.biskupstvi.cz/zpovedni-sluzba) 
 
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše:  
Pondělí, středa, pátek  16.30 - 17.15 
Čtvrtek  17.00 - 17.45 - po celou dobu během adorace Neděle  8.30 - 9:00 
V blízkosti Svaté brány ve Žďáru nad Sázavou bude  zpovědní služba také v poutním kostele 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Sobota  16.00- 16.30  16. den v měsíci při 
Nikodémově noci  20.00 - 22.00 
 
Kostelní Vyd ří, kostel Panny Marie Karmelské  
Pondělí, středa, pátek  17.30-17,50 
Neděle 7.30-8,00 (podle potřeby i déle) 
První soboty v měsíci 16.00-18.00  (v Roce milosrdenství je to 2. ledna, 6. 
února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října,  
5. listopadu), ostatní soboty 9.00-11.30 
Je možné se domluvit i na jiném termínu na telefonu 384 420 119, nebo napsat 
na mail: kostelni.vydri@karmel.cz 
 
Znojmo, kostel  sv. K říže: 
Pondělí 17.00-18.00     Úterý 17.00-18.00     Středa 7.30-8.00, 17.00-20.00 
Čtvrtek 17.00-18.00      Pátek 16.00-17.00    Sobota 17.30-18.00 
Neděle 7.30-8.00, 9.30-10.00 
 
Žarošice, kostel sv. Anny  
Pondělí  6.00 - 6.25 h. 
Úterý  zimní období  17.30 - 17.55 hodin, letní období 18.30 - 18.55 
Středa  Zimní období  17.40 - 17.55 hodin, letní období  17.40 - 17.55  
Čtvrtek   6.00 - 6.25 hodin 
Pátek  zimní období  17.40 - 17.55 hodin, letní období  17.40 - 17.55 
Sobota (mimo 1. So v měsíci) 6.00 - 6.25 hodin. 
Ne  7.30 - 7.55 ,    10.40 - 10.55,    15.00 - 17.00 h. (s možností adorace) 
V případě většího zájmu kněz poslouží svátostí smíření i po večerní bohoslužbě. 
1. So v měsíci  Zimní období  17.00 - 19.00, Letní období 18.00 - 20.00 
Třináctý den v měsíc (13. 5., 13. 6., 13. 7., 13. 8., 13. 9., 13. 10.) 
16.00 - 20.00 hodin (více zpovědníků) 
Poutní Zlatá sobota 10. 9.  - celý den 
Se žarošickým farářem R.D. Mgr. Josefem Pohankou je možné na tel. 608 257 183  
domluvit i termíny mimo řádnou dobu. 


