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Slovo biskupa 
Milí přátelé,

káva má ke křesťanství v symbolické rovině blíže, než si myslíme. Slovo 
káva pochází z arabského qahwah, což byl původně termín označující víno, 
tedy nápoj typický pro křesťanskou liturgii. Kolébkou této plodiny je 
Afrika, kon nent, kde křesťanská víra dnes prožívá celosvětově největší 
rozkvět. Pokud si dáme šálek kávy, můžeme si uvědomit, že káva je 
obrazem našich vztahů. Kávové zrnko muselo být s péčí vypěstováno, pak prošlo zkouškou pece 
a nakonec bylo rozemleto. Muselo svoji formu odevzdat ve prospěch společenství jiných zrn, 
aby mohl vzniknout lahodný nápoj, který můžeme pít třeba ve farní kavárně.

Jako kávové zrno něco ze sebe odevzdává ve prospěch druhých, aby vznikla nová kvalita, tak 
zná církev solidaritu v oblas  duchovní v podobě přímluvné modlitby a v rovině materiální 
v podobě almužny. Toto slovo souvisí etymologicky se starořeckým výrazem smilování. A tak je na 
našem „smilování“, kolik šálků kávy odevzdáme za rok ve prospěch těch, kteří slouží v pastoraci 
společenství církve, tedy i nám všem. Zda se spokojíme s jedním šálkem za měsíc, nebo ne.

Váš biskup Pavel

Jak PULSuje biskup Pavel?
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Celkové příjmy ve výši 27,1 mil. Kč jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farnos  a kapitul brněnské diecéze. Z celkových příjmů činily 
v roce 2018 dary donátorů 6,9 mil. Kč, sbírka pro účely fondu z 23. září 2018 vynesla 4,3 mil. Kč a příspěvky farnos  a kapitul 19,5 mil. Kč.
Nejvyšším a prioritním výdajem fondu byl příspěvek na mzdy kněží 17,7 mil. Kč, což představuje 20 % z celkových mzdových nákladů na 
kněze. Dalším výdajem byl příspěvek na zajištění služeb farnostem (účetní a stavební technici) ve výši 5,8 mil. Kč. V rámci podpory 
diecézního projektu přispěl fond PULS částkou osmdesát síc korun na Diecézní setkání ministrantů. 
Činnost fondu je možné sledovat na facebookovém profilu PULSu a na internetové prezentaci fond.biskupstvi.cz. Zde mohou návštěvníci 
kromě základních informací o fondu sledovat také on-line výši všech darů i rostoucí počet donátorů. Registrovaní donátoři získávají navíc 

možnost nahlížet do historie svých darů a informovat se o výši příspěvku zvolené farnos . 
Dvakrát ročně je vydáván zpravodaj ImPULSy brněnské diecéze. Za všechny donátory 
a na jejich úmysly je každý měsíc v kostele Maří Magdalény sloužena mše svatá.
Poslední ak vitou, která se vztahuje k uplynulému roku, byl koncert na poděkování všem 
donátorům. Janovy pašije v podání Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 
si o druhé neděli postní přijela do brněnské katedrály poslechnout téměř sícovka donátorů. 

P. Mgr. Pavel Ka a

ilustrační foto

Příjmy Rozpočet / Kč Skutečnost / Kč

Převod zůstatku - 1. 1. 2018 3 644 860

Příjmy 23 500 000 27 740 703

Celkem 23 500 000 31 385 563

Výdaje Rozpočet / Kč Skutečnost / Kč

Příspěvky na mzdy duchovních 17 670 000 17 670 000

Technická a ekonomická agenda farností - účetní a stavební technici 5 750 000 5 750 000

Diecézní setkání ministrantů 80 000 80 000

Celkem 23 500 000 23 500 000

Zůstatek - 31. 12. 2018 7 885 563
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4 793
pokřtěných

934
biřmování

14
 techniků 

stavebních investic
pro

1 402
kostelů a kaplí  

16
děkanských 

účetních
pro

405
farností  

2 376
dětí 

u prvního
svatého 
přijímání

4 696
pohřebních 
rozloučení 

1 271
svatebních

 obřadů

13 372
dětí v náboženství 

327
kněží
pro

451
farností

Jak vaše dary
pomáhají 

ÍMŽ EUOLS - EMÍČUP  - O ESV MEĚ JCU
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Mapa diecéze zobrazuje pomyslnou výši PULSu 
v jednotlivých děkanstvích. Pro každé děkanství 
je uveden počet donátorů a výše jejich darů 
v roce 2018. Pro úplnost je třeba uvést, 
že množství donátorů z velké čás  závisí 
na počtu věřících v dané oblas . 

Do mapy diecéze bychom mohli 
rovněž zaznamenat 171 farnos , 
kde proběhla návštěva 
správce fondu 
a prezentace PULSu 
v závěru nedělních bohoslužeb. 

BRNĚNSKÉ
612 / 1.518.257 Kč

HUSTOPEČSKÉ
295 / 336.305 Kč

BŘECLAVSKÉ
183 / 251.245 Kč

MIKULOVSKÉ
59 / 61.270 Kč

HODONÍNSKÉ
297 / 424.850 Kč

SLAVKOVSKÉ
176 / 237.690 Kč

MODŘICKÉ
262 / 343.605 Kč

ROSICKÉ
93 / 191.188 Kč

MORAVSKO-
KRUMLOVSKÉ

57 / 91.650 Kč

ZNOJEMSKÉ
25 / 46.634 Kč

VRANOVSKÉ
14 / 17.840 Kč

MORAVSKO-
BUDĚJOVICKÉ

32 / 97.103 Kč

TELČSKÉ
43 / 136.540 Kč

TŘEBÍČSKÉ
137 / 250.309 Kč

JIHLAVSKÉ
49 / 72.460 Kč

VELKOMEZIŘÍČSKÉ
125 / 176.496 Kč

ŽĎÁRSKÉ
145 / 270.315 Kč

TIŠNOVSKÉ
77 / 98.515 Kč

BOSKOVICKÉ
202 / 402.935 Kč

BLANENSKÉ
221 / 305.108 Kč
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Poděkovali jsme donátorům pod střechou katedrály Setkání kontaktních osob

Během jarních měsíců proběhlo 
v sedmi děkanstvích setkání 
kontaktních osob PULSu. Setkání 
pro dalších šest děkanství jsou 
naplánována na podzim. Aktuálně 
působí kontaktní osoby již v 214 
farnostech. Jejich posláním je 
především šířit myšlenku Velké 
rodiny malých dárců, pomáhat 
při registraci nových donátorů, 
předávat hromadné dary a podílet 
se na distribuci potvrzení o darech. 
Bez této sítě ochotných a nadšených 
spolupracovníků by síla PULSu 
nebyla tak intenzivní. Všem, kteří 
se pro tuto službu nadchli, patří 
velké poděkování. 

Jeden všední podvečer jsem brouzdala po Facebooku, kde se objevila 
výzva otce Pavla, který hledal 4-6 dobrovolníků na blížící se březnové 
odpoledne. Jedním okem jsem se podívala do diáře a přihlásila se. 
Nevěděla jsem k čemu, co mě čeká, kdo mě čeká… až do neděle 
17. března 2019.
V ten den se to ž sešli donátoři a přátelé fondu PULS při provedení 
lidového oratoria Janových pašijí v podání Brněnského rozhlasového 
orchestru lidových nástrojů, tzv. BROLNU. Úvodní slovo patřilo otci 
Pavlovi, který přivítal nejen všechny přítomné, ale zvláštním způsobem 
také tří sícího donátora fondu PULS. Krátce zmínil, jak si PULS vede 
a kde všude díky donátorům PULSuje život farnos . Po bouřlivém 
potlesku katedrála u chla a vysokou klenbou se nesly první tóny 
Janových pašijí, které byly krásným obohacením postní doby.
Být dobrovolníkem na takovém setkání byla radost. Katedrála byla plná 
usměvavých lidí, spousta z nich byla v družném veselém rozhovoru 
a já z dálky pocí la, proč se tak často říká „Velká rodina malých dárců“.

Tereza Kozderová

Propagujte  ve Vaší farnostiPULS Donátorům a farnostem nabízíme 
za dobrovolný příspěvek 
propagační materiály PULSu.

Klíčenky, hrnky či svíce 
s logem je možné odebrat 
v kanceláři správce fondu 
na Petrově 5.
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Oslavili jsme 
třítisícího 
donátora.

únor březen

Rozeslali jsme 
téměř 3000 
poděkování 
a potvrzení 

o darech. 

Při PULSování ve 
Fryšavě nás nápis 
před kostelem ujistil, 
že podporovat kněze 
přináší radost.

Proběhlo setkání 
kontaktních osob 

v děkanstvích 
Slavkov, Troubsko, 
Břeclav a Hodonín.

květenduben

leden

srpen

Zklidňujeme 
PULS

Svěcení přijali 
tři novokněží 
a čtyři jáhni, 

aby zesílil 
PULS naší 

diecéze.

červen

červenec

13. března 2019
koncert na poděkování

donátorům



Cítíte tu vůni kávy?
Začínáme v neděli 
29. září 2019

www.donator.cz


