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Zpřístupnění katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

Katedrála sv. Petra a Pavla
Otevřeno pro veřejnost: 
Po–Ne 8.15–18.30
Po celou otvírací dobu je v katedrále k dispozici průvodce. Provádění 
není možné, pokud právě probíhají bohoslužby, svatby, pohřby, zkouš-
ky a koncerty.

Přístup na věže a do klenotnice katedrály:
Zimní období:  Letní období:
Po–So 11.00–17.00 Po–So 10.00–18.30
Ne 12.00–17.00 Ne 12.00–18.30

Přístup do krypty:
Dle aktuální výstavy Diecézního muzea, zpravidla:
Út–Ne 11.00–17.00
V době mimo výstavy:
Zimní období: Letní období:
So 11.00–17.00 So 10.00–18.30
Ne 12.00–17.00 Ne 12.00–18.30
 
Ve všední den na požádání u průvodce v katedrále.
Zimní období: říjen–duben 
Letní období: květen–září

Diecézní muzeum a Informační kontaktní centrum Petrov
Út–Ne 10.00–18.00

Kontakt

Farní kancelář – úřední hodiny
Po – – – 13.00–17.00
St – – – 13.00–17.00
Pá 9.00–12.00 – – –

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Brno
Petrov 9, 602 00 Brno
tel. 543 235 031
e-mail: rkf.brnodom@biskupstvi.cz
http://www.katedrala-petrov.cz 
číslo účtu: 1341644319/0800

Katedrála 
sv. Petra a Pavla

Svatomichalské gregoriánské scholy, která jednou měsíčně oboha-
cuje svým zpěvem nedělní latinskou bohoslužbu.
V katedrále se během roku, především v období kolem vánočních 
a velikonočních svátků, koná mnoho koncertů duchovní hudby, čas-
to benefičních, kdy výtěžek jde na dobročinné účely. Velkou tradici 
už mají také folkové večery v kryptě.
Velký důraz se snažíme také klást na vzdělávání ve víře. Každý pátek 
po mši svaté máte možnost zúčastnit se s námi Modlitebního setkání 
nad Písmem či Hovorů o víře pro dospělé. Ti, kdo byli v naší farnos-
ti pokřtěni či přijali svátost biřmování, mohou se i nadále scházet, 
vzájemně povzbuzovat ve víře či hlouběji vzdělávat při tzv. setká-
ních třicátníků každou druhou středu v 18.30. Vždy v době adventní 
a v době postní pozveme nějakého zkušeného kněze, který vede far-
ní duchovní obnovu – možnost prožít den více v modlitbě a tichu, kdy 
kromě duchovních přednášek pro dospělé je připraven program i pro 
děti. Musíme zmínit také Postní podvečery v kryptě – cyklus předná-
šek křesťanských osobností na různá aktuální témata.
Dobrý život farnosti stojí na kvalitních mezilidských vztazích. Proto 
se snažíme využít každé příležitosti k utužení farního společenství. 
Nebojte se přijmout pozvání v neděli po mši svaté v 9 hodin k popoví-
dání u šálku čaje či kávy ve farní kavárně! Vaše děti si mohou mezitím 
zahrát ping-pong, stolní fotbal nebo zaházet šipkami. K vzájemnému 
poznání a sdílení pomáhá nedělní Čaj o páté. Protože naši farnost 
tvoří především mladé rodiny s dětmi, velkou oblibu si získal farní 
dětský karneval. Konec školního roku zdobí dvě velké akce – farní 
táborák a oslava slavnosti sv. Petra a Pavla. Mnoho legrace člověk 
zažije při farních poutích – ať už pěších či autobusových – na různá 
krásná místa u nás i v zahraničí.
Těšíme se na Vás!



Vítejte na Petrově

Milí přátelé, srdečně vás vítáme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. 
Jsme rádi, že jste neodolali lákavému pozvání, které Petrovské návrší 
s katedrálou adresuje všem již zdálky, ať přijíždějído Brna z kterékoli 
ze světových stran. 
Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 
12. století. Pojďme si tedy alespoň ve zkratce přiblížit dějiny tohoto výji-
mečného místa. V období gotiky chrám prošel několika přestavbami. Pů-
vodní kostelík přestal stačit a byl nahrazen větším, vzrostl i jeho význam, 
zvláště poté, co se Petrov roku 1296 stal sídlem kolegiátní kapituly. 
Kapitula je sbor diecézních kněží, jejichž povinností byla a je společná 
modlitba a slavnostní bohoslužba. Členství v kapitule bylo považováno 
za jakési vyznamenání, proto bylo udělováno zasloužilým kněžím, kteří 
osvědčili své kvality kněžské i lidské. Pomáhali biskupovi při správě diecé-
ze a byly jim svěřovány další úkoly. 
Během dalších staletí byl chrám opravován a přestavován, stopy po jeho 
velkolepé barokní éře můžeme v interiéru spatřit dodnes. V roce 1777 
zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl po-
výšen na katedrálu. 
Katedrála je biskupský kostel a hlavní chrám diecéze, jehož název je odvozen 
od řeckého slova „kathedra“ označujícího biskupský trůn. Pokud Vám kated-
ra připomíná školu, tak se nemýlíte: biskup je učitelem víry ve své diecézi.
Poslední významné stavební práce se odehrály na konci 19. a začátku 
20. století. Petrovský chrám tehdy oblékl novogotický háv a ozdobil 
se novým dvojvěžím, bez kterého bychom si dnes moravskou metropoli 
dokázali jen těžko představit. Dominanta Brna tak dostala originální 
podobu známou i ze současné desetikoruny. 
Devadesátá léta minulého století byla ve znamení rozsáhlých oprav, re-
staurátorských prací a také archeologického výzkumu přímo v katedrá-
le. Tak byla pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta. Jsou 
to vlastně základy kostela z poloviny 12. století včetně různých mlad-
ších přestaveb, které svědčí o počátcích křesťanství v Brně. V kryptě se 
konají příležitostné výstavy, komornější hudební produkce či duchov-
ně-vzdělávací přednášky. 
Pokud máte chuť prohlédnout si město Brno i široké okolí shora a ne-
trpíte přitom závratí, určitě si nenechte ujít příležitost vystoupat po 

Ke křesťanskému životu z víry patří i život ze svátostí. Nejprve křest. 
Pokud rodiče žádají o křest svých dětí, vždy je důležitá domluva 
na faře, kde se dohodne délka a způsob přípravy i samotný termín 
křtu. Ti, kteří uvěřili v Krista v dospělosti a chtějí se nechat pokřtít, 
mohou se kdykoli přihlásit na faře. Jejich příprava musí být dů-
kladnější než při křtu dětí, začíná vždy koncem září a trvá nejméně 
do následujících Velikonoc. Probíhá společně s přípravou dospělých 
na přijetí svátostí smíření, eucharistie či biřmování formou duchov-
ně-vzdělávacích setkání každý čtvrtek v 18.30 na faře. 
Příprava dětí na 1. svaté přijímání začíná zároveň s dobou postní 
a koná se vždy po nedělní mši svaté v 9 hodin. Kromě této intenzivní 
přípravy na faře je však nezbytným předpokladem účast na vyučová-
ní náboženství ve škole či na faře. Výuka náboženství pro mladší žáky 
základních škol je ve středu od 16.30 na faře.
Samotnou kapitolu tvoří příprava snoubenců na přijetí svátosti 
manželství. Sestává vždy ze šesti setkání (pondělí, úterý nebo středa 
večer), při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i speci-
ficky manželská témata. 
Přijetí svátosti nemocných v období těžké nemoci, před vážným lé-
kařským zákrokem či ve stáří se vždy domlouvá přímo s knězem.

Máte rádi hudbu? Pak si právě v katedrále určitě přijdete na své. 
Během bohoslužeb i na samostatných koncertech účinkuje hned ně-
kolik našich hudebních těles.
Základem dobré hudby v kostele jsou bezpochyby varhany. Ty petrov-
ské byly postaveny roku 1909 pražskou firmou bratří Paštiků. Tehdy 
byly největšími varhanami na Moravě. Na přelomu 20. a 21. století 
prošly významnou rekonstrukcí a dnes mohou opět udivovat i nároč-
né posluchače.
Při slavnostních příležitostech máte možnost se zaposlouchat do vel-
kých děl českých i světových hudebních skladatelů v podání Dómské-
ho smíšeného sboru a orchestru katedrály.
Náročný repertoár nabídnou také mladé dívčí hlasy Dómského ko-
morního sboru. Nebo možná dáte raději přednost spirituálům a ryt-
mickým písním, které vám zahraje schola Pavlováček. Nesmíme za-
pomenout ani na Petrováček – scholu vytvořenou ze školních i před-
školních dětí. Někoho určitě zaujme gregoriánský chorál v podání 

bezmála 130 schodech na vyhlídku z věží. Vaše odvaha bude ještě v pří-
zemí odměněna pohledem na krásu kaple Zvěstování Páně se vzácným 
renesančním oltářem z ebenového dřeva. Nabrat dech můžete při ná-
vštěvě trvalé expozice v klenotnici katedrály, kde spatříte bohoslužebné 
textilie, monstrance, kalichy a další předměty dříve skryté před okem 
návštěvníka v nepřístupných depozitářích. A teď se zbývá jen zhluboka 
nadechnout a vyrazit vzhůru. Pak už vaše oči spočinou na střechách a vě-
žičkách centra Brna, nebo se z jižní věže zahledí do dálky až k Pálavě. 
Ke každému kostelu samozřejmě patří zvony. Ty petrovské vyzvánějí 
poledne už v jedenáct hodin, a tak připomínají úspěšnou obranu Brna 
před Švédy během třicetileté války. 
Pro návštěvníky Petrova bylo v srpnu 2006 otevřeno v domě č. 1 Infor-
mační a kontaktní centrum a od roku 2007 i Diecézní muzeum s expo-
zicí Vita Christi – Život Kristův.
Stavební a umělecké úpravy, jimiž Petrov během staletí prošel, jsou jis-
tě samy o sobě zajímavé, ale živý chrám z katedrály vytvářejí lidé, kteří 
se v ní setkávají. Život farnosti se realizuje na mnoha rovinách - boho-
služebné, umělecké, vzdělávací či společenské. 
Farnost tvoří vždy lidé shromáždění kolem jednoho oltáře. Bohoslužba 
nás sjednocuje s Bohem, ale i mezi sebou navzájem. Přímo v katedrále 
se během nedělního dopoledne konají tři mše svaté: v 7.30 s lidovým 
zpěvem, v 9 hodin zvláště pro rodiny s dětmi a v 10.30 latinská chorální 
mše svatá. Ve všední dny se slaví bohoslužba vždy ráno v 7.30 (v sobotu 
latinsky), od středy do pátku i večer v 17.30. Ve čtvrtek večer je to tzv. 
poutní mše svatá, které předchází od 16.30 hod. eucharistická adorace. 
Účast na tomto poutním duchovním programu je obdařena milostí pl-
nomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. Během 
školního roku jste také zváni každé úterý v 19 hodin na mši svatou pro 
mládež, kterou doprovází hudbou a zpěvem studentská schola. 

Bohoslužby
Po 7.30 – – –
Út 7.30 19.00 – pro studenty a mládež*
St 7.30 17.30*
Čt 7.30 17.30 – poutní, od 16.30 adorace
Pá 7.30 17.30
So 7.30 – latinská – – –
Ne 7.30 9.00 – pro rodiny 10.30 – latinská
* pouze během školního roku


