
13. Je možné zaslat do fondu i svůj konkrétní modlitební úmysl?  

a) Ne a ani se s tím do budoucna nepočítá – byla by to práce navíc. 
Vždyť každý donátor může svůj úmysl do mše sv. vložit „vduchu“. 

E 

b) Zatím ne, ale od příštího roku to bude donátorům nabídnuto. N 

c) Ano, svůj úmysl může donátor poslat na e-mail puls@dieceze.cz Á 
 

14. A kdo je vlastně správcem fondu PULS?  

a) Je jím sám brněnský otec biskup, Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Ř 

b) Byl jím otec biskup, ale správcovství fondu chce někomu předat. 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení, na výsledek čekáme. 

 
Ě 

c) Je jím R. D. Mgr. Pavel Kafka, a to od vzniku fondu. S 
     

15. Mají donátoři nějakou svoji zvláštní modlitbu?  

a) Ano, je krátká a každý ji má na své donátorské kartičce. K 

b) Ano, a je jich dost. Každý měsíc je něco nového, a tak modlitby 
stále přibývají. V současné době je v tisku už třetí rozšířené vydání 
knihy „Donátorské modlitby a pobožnosti.“ Při hromadné a brzké 
farní objednávce mají donátoři na tuto knihu slevu 5%!!! 

 
U 

c) Ne, není to důležité. P 
 

16. A co výhody?  Má donátor nějaké po předložení kartičky?  

Pokud pomineme onu slevu 5%, zmíněnou v předchozí otázce. ☺ 

 

a) Ano: slevu 7% v Donum na Petrově (na křesťanskou literaturu, CD 
a DVD), bezplatné půjčování knih z diecézní knihovny nebo vstupy 
zdarma do některých církevních památek. Správce fondu chce 
nabídku rozšiřovat. Vybízí: Kdo může donátorům něco nabídnout? 

 
O 

b) Ano, jedná se o výše uvedené výhody, ale má to podmínku: 
donátor je může využívat až po roce členství ve fondu! 

K 

c) Ne. Správce fondu o zavedení výhod pro donátory sice uvažuje, 

ale zatím ho ještě nic nenapadlo.                                           ☺ 

E 

 

17. Všem, kteří v luštění KVÍZU došli až sem, děkujeme za vytrvalost! 
Na závěr ještě několik údajů o počtu donátorů v naší farnosti:  

U 

 

První donátor farnosti Brno - Komín se zaregistroval už v průběhu roku 
2017. V roce 2018 přibyli další dva. Před výzvou otce biskupa v září 2019 
měla naše farnost stále jen tyto 3 donátory. Potom se už začali registrovat 
další: K 31. 12. 2019 se počet navýšil na 42!  
AKTUÁLNĚ: K datu 31. 1. 2020 je v celé brněnské diecézi 5.162 donátorů,  

z toho 45 jich podporuje naši farnost – děkujeme!                                       ☺ 

 

 

KVÍZ 
PRO NAŠE 
FARNÍKY 

 

ZNÁME PULS? 

 

 

 
 

K tomuto KVÍZU jsou zváni všichni naši farníci. KVÍZ byl sestaven na základě 
informací, které jsou uvedené na webu donator.cz 

 

Luštitel vybírá správné odpovědi s pomocí tohoto webu. Polovinu správných 
odpovědí nalezne také na nástěnkách PULSu vzadu v kostele i v jundrovské kapli. 

 

U každé otázky jsou tři odpovědi a u každé z odpovědí je uvedeno písmeno. 
Zatrhnutím správné odpovědi a písmena, které k ní patří, 

získáváme správná písmena pro vyluštění TAJENKY. 
 

Můžeme je vepsat do připravených políček, a vyluštíme tak oba  
citáty Matky Terezy. Mluví v nich o svatosti: 

 

„Když svou práci konáme spolu s Kristem, zároveň se modlíme – neboť jestliže 
 ji děláme s ním, pro něj, jemu, právě tím ho milujeme. A když ho milujeme, 

blížíme se stále víc sjednocení s ním a umožňujeme mu, aby v nás žil svůj život.  
Kristův život v nás – to je svatost.“ 

 

„Svatost znamená dělat malé .......“ 
 

 

V                    

 

1. Co je to PULS?  

a) Fond na podporu kněží a pastorace ve všech diecézích ČR. D 

b) Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. V 

c) Fond na podporu kněze a pastorace pouze v naší farnosti. K 
 

2. Kdo je zřizovatelem?  

a) Biskupství brněnské. Ě 

b) Česká biskupská konference v Praze, a to na žádost papeže. A 

c) Česká biskupská konference v Praze na žádost prezidenta ČR. R 
 

3. Co je posláním fondu PULS?  

a) Vytvořit Velkou rodinu velkých dárců, do které jsou zváni všichni, 
kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat. 

S 

b) Vytvořit Malou rodinu velkých dárců, do které jsou zváni všichni,  
kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat. 

E 

mailto:puls@dieceze.cz


c) Vytvořit Velkou rodinu malých dárců, do které jsou zváni všichni, 
kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat. 

C 

 
4. Co je cílem fondu PULS?  

a) Zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy 
kněží a na zajištění služeb farnostem. 

I 

b) Zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy 
zaměstnanců církevních škol a na mzdy nemocničních kaplanů. 

T 

c) Zajistit finanční prostředky na vybudování podzemního parkoviště 
pod Petrovem. Bude využíváno především komerčně. 

O 

 
5. Kdy byl fond zřízen?  

a) 1. srpna 2018 A 

b) 1. srpna 2016 S 

c) Ještě zřízen není, teprve se vše vyřizuje a hned tak to asi nebude. Ř 

 
 

6. Co tvoří finance fondu (příjmy fondu)?  

a) Dary donátorů E 

b) Dary donátorů spolu s každoroční dotací předsedy vlády ČR. P 

c) Povinné příspěvky farností a dary donátorů. Dary donátorů snižují 
stanovený příspěvek farnosti, kterou donátor podporuje. Farnost 
má tak více prostředků na vlastní potřeby a pastorační aktivity. 
Povinný příspěvek farnosti také snižovaly každoroční sbírky do 
fondu PULS, od 1. 1. 2020 však tyto sbírky už nebudou. 

 
V 

 
7. Na co se peníze použijí (výdaje fondu)?  

a)  Fond slouží na příspěvek na mzdy kněží, na služby farnostem 
(stavební technici a účetní) a na jeden vybraný diecézní projekt. 

E 

b) V každé farnosti je z ní financována jedna vybraná aktivita. N 

c) Kromě příspěvku na pastoraci a vybraného diecézního projektu 
jsou z fondu financovány náklady na provoz Ústředního hřbitova 
v Brně, a to na příkaz Magistrátu města Brna. 

 
U 

 
8. Jaký diecézní projekt byl z fondu financován v roce 2018?  

a) Diecézní setkání ministrantů 5. 5. 2018. Zúčastnilo se přibližně 500 
ministrantů, putovali na Vranov u Brna. Téma: sv. Václav 

L 

b) Diecézní setkání ministrantů 5. 5. 2018 v katedrále na Petrově. 
Zúčastnilo se přibližně 500 ministrantů. Téma: sv. Petr a sv. Pavel 

Š 

c) Diecézní setkání ministrantů s mimořádnou prohlídkou Kasemat  

pod Špilberkem. Mohli si sami na sobě navzájem vyzkoušet 
funkčnost mučících nástrojů. Účast: více než 5.000 ministrantů! 

K 

 
9. Kdo je to donátor?  (Pozn.: latinsky donare = darovat, věnovat)  

a) Ten, kdo shání sponzorské dary, někdy i ve prospěch diecéze. Z 

a) Ten, kdo chce podporovat kněze a život v naší diecézi. Sám si zvolí 
farnost, kterou chce podpořit. Toto své rozhodnutí může změnit. 

K 

b) Ten, kdo chce podporovat kněze a život v naší diecézi. Podporuje 
tu farnost, kam spadá podle trvalého bydliště. Chodí-li do jiného 
kostela a chce podporovat tamní farnost, musí přinést potvrzení, 
že se tam nejméně 5 let pravidelně účastní bohoslužeb. Potvrzení 
mu vydá tamější duchovní správce se souhlasem pastorační rady. 

 
A 

 
10. Donátor posílá dar každý měsíc, a nebo 1x ročně?  

a) Při registraci si každý zvolí částku, kterou chce věnovat. Může ji 
kdykoliv změnit. Hradí ji 1x ročně nebo v menších splátkách. 

O 

b) Každý si zvolí částku, kterou chce věnovat. Hradí ji 1x ročně nebo 
v menších splátkách. Změnu může provést pouze 1x za rok. 

C 

c) Zvolenou částku donátor hradí 1x ročně. Zavazuje se, že každý rok 
svůj příspěvek navýší nejméně o míru inflace, stanovenou Českým 
statistickým úřadem. 

 
P 

 
11. A co když někomu na diecézi záleží, ale z finančních důvodů by 

mohl přispívat jen 50,-Kč měsíčně, není to zbytečné? 
 

a) Je, jen by přidělal administrativu a nic moc z toho. E 

b) Zbytečné to není, ale upřímně: takoví donátoři nejsou příliš vítáni. J 

 
 

c) 

Určitě to není zbytečné, každý přispívá podle svých možností a je 
stejně důležitý, jako kdokoliv jiný. Cílem fondu není jen získávání 
peněz pro zajištění života diecéze, ale budování Velké rodiny 
malých dárců, kterým na diecézi záleží, modlí se za ni a zapojují se 
do jejího života. Pomoc není jen finanční, jsou různé možnosti, a 
každý by si měl položit otázku: Co mohu udělat právě já? 

 
U 

 
12. Bývá někdy sloužena mše sv. za donátory a na jejich úmysly?  

a) Ano, každé první úterý v měsíci v 8.30 v kostele Maří Magdaleny. 
Nyní však z důvodu rekonstrukce kostela tyto mše sv. „odpadají“. 

R 

b) Ano, každé první úterý v měsíci v 8.30 v kostele Maří Magdaleny. 
Kvůli rekonstrukci jsou nyní mše sv. slouženy v kostele u kapucínů. 

L 

c) Ano, každé první úterý v měsíci v 8.30 v kostele na Petrově. A 


