
Řeckokatolická farnost 

u sv. Maří Magdaleny v Brně

Řeckokatolíci v     Brně  

Jádrem  řeckokatolických  věřících  v Brně  byli  zejména  emigranti  a  přistěhovalci  ze

sousedních  zemí:  z bývalého  Rakousko-Uherska,  z Haliče,  Podkarpatské  Rusi,  Slovenska  a

Rumunska, ještě z doby před první světovou válkou, během ní i po ní. Příležitostnou duchovní

péčí pro tyto věřící vykonávali řeckokatoličtí duchovní z řad emigrantu. 

Zřízení Řeckokatolické farnosti v     Brně   

Řeckokatolickou farnost v Brně pro celou Moravu a Slezsko jako druhou na území ČSR

zřídil  prešovský biskup Pavel Gojdič OSBM a schválilo ji  Ministerstvo školství  10. dubna

1937, ale  prozatím  bez  jmenování  faráře.  Po  skončení  2.  větové  války  a  obnovení

Československé republiky, která byla ve válečném období okupována Němci a jmenovala se

Protektorat  Böhmen und Mähren,  byla  znovu schválena  Řeckokatolická  farnost  v Brně  pro

celou Moravu a Slezsko Ministerstvem školství a osvěty 5. prosince 1945.

Řeckokatolické bohoslužby

Vlastní chrám Řeckokatolická farnost v Brně dlouhou dobu neměla. Díky porozumění

římskokatolických  farností  se  mohli  sloužit  svaté  liturgie  v jejich  chrámech.  Ve  válečném

období v letech 1939 – 1944 bývaly naše liturgie v chrámě Svaté Rodiny na Sirotčí ulici. Po

válce krátkodobě v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kapli kostela svatého

Tomáše. S nástupem prvního faráře o. Jakuba Hradila na základě dohody s Řádem minoritů byl

poskytnut k trvalému používání pro řeckokatolické bohoslužby chrám svatého Josefa. Ale při

stavbě kolektoru došlo k narušení statiky celého chrámu a v červenci 1994 Magistrát  města



Brna  rozhodl  z důvodu  havarijního  stavu  chrám  uzavřít.  Situace  se  opět  vyřešila  díky

vstřícnosti a velkému porozumění římskokatolických farností. Od 1. července 1994 do ledna

1995 po dohodě s rektorem chrámu svaté Maří Magdaleny o. Vojtěchem Antonínem Jenišem

CFSsS jsme mívali bohoslužby v uvedeném chrámu. Od 1. února 1995 do 30. prosince 1996 po

dohodě  s provinciálem  Hospitalského  řádu  svatého  Jana  z Boha  –  Milosrdných  bratří  o.

Stanislavem Fialou byly naše liturgie v jejich chrámu svatého Leopolda. A od roku 1997 až

dosud znovu v chrámě svaté Maří Magdaleny jsou sloužení řeckokatolické bohoslužby v 10:15

ve slovenském jazyce. 

Kostel sv. Josefa

Po dlouhodobých jednáních o. Josefa Blaščáka s Českomoravskou provincii Římské unie

Řádu svaté Voršily, vlastníky chrámu svatého Josefa, byla 26. ledna 2010 podepsána smlouva o

darování tohoto chrámu do vlastnictví Řeckokatolické farnosti v Brně; chrám byl ve značně

zanedbaném a poškozeném stavu. Opravy chrámu začaly v srpnu roku 2010. Po čtyřech letech

oprav  interiér  byl  již  v takovém  stavu,  že  bylo  možné  začít  sloužit.  

Dne  5. října 2014  Mons. ThDr. Ladislav Hučko apoštolský exarcha – biskup v přítomnosti

brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při archijerejské svaté liturgii vykonal slavnostní

obřad znovu posvěcení obnoveného chrámu. 

Slovenští řeckokatolíci 

Po znovu vysvěcení kostela sv. Josefa, který se stal farním kostelem řeckokatolické církve

(dochází  k nečekané  události,  kterou  doposud  nepřijala  slovenská  komunita),  do kostela  se

stěhuje pouze jenom jedna část farnosti (ukrajinský věřící). Druhá část (Slováci a ostatní) byla

požádaná o to, aby zůstala po předchozí domluvě s rektorem kostela sv. Maří Magdalény Mons.

Františkem  Koutným nadále  v kostele  sv.  Maří  Magdalény.  Tak  od  roku  2014  –  2017  se

v kostele scházela pouze slovenská komunita. 

Zřízeni farnosti sv. Maří Magdalény 



Z pastoračních,  ale  i  z národnostních  důvodu  došlo  k 1.  lednu  2018 k rozděleni

Řeckokatolické farnosti v Brně na dvě. U sv. Josefa byla zřízená Řeckokatolická personální

farnost u sv. Josefa pro ukrajinské věřící a u sv. Maří Magdalény byla zřízená Řeckokatolická

farnost u sv. Maří Magdalény pro ostatní věřící. Řeckokatolická farnost u sv. Maří Magdalény

není nová naopak. Táto farnost nadále kráčí v šlépějích původní Řeckokatolické farnosti, kterou

zřídil  prešovský biskup Pavel Gojdič OSBM a schválilo ji  Ministerstvo školství  10. dubna

1937.

Farnost v     současnosti   

V současnosti  Řeckokatolickou  farnost  u  sv.  Maří  Magdalény  tvoří  kolem  cca  123

věřících;  jsou  to  hlavně  mladé  rodiny,  pracující  a  studenty.  Farnost  zahrnuje  Brno a  Brno

venkov i území okresu Břeclav, Hodonín, Blansko a Uherské Hradiště. Farnost tvoří nejenom

Slováci, ale i Češi nebo i Bulhaři.  Pravidelná účast na nedělní sv. Liturgii je kolem 60 – 70 lidi

někdy se sejde i 80 lidí. Kromě neděle se bohoslužby konají i ve všední dni nebo ve svátek.

Kromě bohoslužeb se věřící scházejí po nedělní sv. Liturgii ke společnému agape a zároveň

probíhá i nedělná škola.  Jednou za měsíc se koná setkáni celé farnosti. Každý čtvrtek se koná

setkáni  mladých.   Dva  krát  v roce  farnost  zařizuji  i  Duchovní  obnovu  setkáni  rodin  nebo

slavnost  sv.  maří  Magdalény.   Na  podzim  2019  bude  ve  farnosti  zřízena  pastorační  a

ekonomická rada.  Věřící  farnosti  se podílejí  i  na úklidu kostela  nebo příspěvkem v podobě

daru. 


