
Stavební program pro novostavbu farního kostela Seslání Ducha 
Svatého se zázemím farnosti a domem komunity v     sídlišti Brno – Líšeň  

1. Farní kostel Seslání Ducha Svatého

Kostel bude sloužit farnosti, ve které jsou přítomni Salesiáni. Tento řád se zaměřuje 
na práci s dětmi a mládeží, usiluje o to, aby svou činností nadchl a přitáhl k Bohu 
nejen  mladé  lidi  z praktikujících  křesťanských  rodin,  ale  také  jejich  nevěřící 
kamarády. 
Zasvěcení  kostela  bude  Seslání  Ducha  Svatého.  Tento  výjev  ať  se  ve  výtvarné 
podobě objeví uprostřed čelní stěny chrámového prostoru.
Výškové omezení stavby je 16 m s výjimkou věže kostela, která může tuto hranici 
překonat.
Kapacita  kostela  bude  300  sedících  a  100  stojících  návštěvníků.  Požadujeme 
umístění svatostánku na významném a dobře viditelném místě v oltářním prostoru. 
Dále budou součástí kostela:

- Sakristie – dostatečně prostorná, cca 40 m², umístěná v zadní části kostela - 
aby byl umožněn průvod kněze s ministranty při zahajování slavnostních 
bohoslužeb, součástí ať je sociální zařízení (WC, umyvadlo).

- Místnost pro rodiče s dětmi cca 40-50 m2 – tato místnost bude využívána i k 
různým příležitostem během liturgického roku – Vánoce, Velikonoce…Měla by 
být uzavíratelná a v kontaktu s liturgickým prostorem, ale i s možností přímého 
výstupu  ven  z objektu,  aniž  by  účastník  musel  procházet  liturgickým 
prostorem.  Musí  se  v ní  počítat  s prostorem pro  umístění  betlému,  Božího 
hrobu (výklenek…). 

- Dvě zpovědní místnosti – v zadní části kostela. (Při zvláštních příležitostech – 
zpovědní dny – může pro zpovídání sloužit i sakristie a místnost prostor pro 
matky s dětmi).

- Kůr – stavebně vyřešený tak, aby zde mohly být v budoucnu instalovány 
píšťalové varhany a aby byl umožněn přímý kontakt hudebníků s oltářním 
prostorem (raději vzdušné zábradlí na nízké zídce).

- Pomocné prostory na úklid, WC pro návštěvníky bohoslužeb, depozitář.
- Křtitelnice (křestní kaple) ať je umístěná vpředu v blízkosti oltářního prostoru a 

kolem ní ať je dostatečný prostor pro slavení křtu při mši svaté.
Oltářní prostor ať je dostatečně velký pro přisluhující asistenci a ministranty, případně 
scholu. Nutno počítat s prostorem pro cca 30 lidí. 
Chrámový sbor, hudebníci a varhany budou mít svoje místo na kůru. 
V interiéru kostela budou kostelní lavice. 
Zpovědní místnost ať je uzavřená a musí zde být možnost jak „anonymní“ zpovědi 
(penitent klečí za mřížkou), tak možnost důvěrného rozhovoru s knězem (oba sedí).
Stavba ať  je  jednoduchá,  příjemná,  umožňující  jak setkání  s Bohem, tak věřících 
spolu navzájem s jasně viditelným vnějším znamením kostela (kříž!).  Požadujeme, 
aby  součástí  projektu  byl  i  návrh  výtvarného  řešení  prostoru  kostela  (obrazy, 
plastiky….),  případně návrh výtvarníka,  se kterým by architekt při  tvorbě interiéru 
spolupracoval. Dáme přednost figurálnímu umění před abstraktním (kříž s korpusem, 
mariánský  obraz  nebo  socha  Panny  Marie….).  Uvítáme  použití  ušlechtilých 
materiálů, za něž nepovažujeme pohledový beton.
Z důvodu  tepelné  pohody  upřednostňujeme  menší  okenní  otvory  před  velkými 
prosklenými plochami. 



Orientace kostela – hlavní vchod NE na jižní stranu (kvůli možnosti větrání v letních 
měsících). Možnost přirozeného větrání kostela.
Před kostelem ať je prostranství („nádvoří“) opticky oddělené od veřejného prostoru. 
Hlavní vstup do kostela musí být zastřešen (aby vznikl prostor cca 20m² chráněný 
před deštěm, sněhem, povětrnostními vlivy…)

2. Farní část – zázemí farnosti

-    Farní kancelář s dvěma pracovními stoly
-    Místnost pro výuku náboženství, katecheze, návštěvy pro cca 20 osob.
-    WC pro návštěvy
-    Kancelář Nadace pro radost se dvěma pracovními stoly a odděleným  skladem 
      písemností
-    2 pokoje pro hosty se soc. zařízením
-    Farní sál se zázemím
-    Přípravna jídel (studená kuchyně)
-    3 sklady - spižírny (každý cca 9m²)
-    Úklidová komora
-    Garáž pro 3 auta (např. jedna dvojgaráž + další garáž s dílnou)

Přípravna  jídel,  farní  sál  a  sklady  ať  jsou  umístěny  v suterénu  (první  podzemní 
podlaží 1.PP) pod objektem kostela. Farní sál bude sloužit pro setkávání farníků po 
mši, bude k dispozici pro menší rodinné oslavy křtin… Jeho kapacita by měla být 100 
– 120 lidí. Nutné počítat s šatnou a soc. zařízením pro návštěvníky farního sálu.
Objekt  zázemí  bude dvoupodlažní  (1.NP a 1.PP),  bezbariérový  přístup  může být 
vyřešen rampou z horní části svahu.

3. Dům komunity – ubytování salesiánů

-    4 pokoje s příslušenstvím
-   Místnost pro společné setkávání salesiánů a jejich návštěvy s kuchyňským koutem
-    WC pro návštěvy
-    Komunitní kaple pro 10 osob.
Kuchyňský  kout  v komunitní  části  bude  sloužit  převážně  k přípravě  snídaní  a 
jednoduchých večeří, ne k vaření pro větší množství osob.

Celý objekt bude napojen na jednu kotelnu, která bude situována účelně vzhledem 
k efektivitě vytápění.
Do objektu vhodně umístit prádelnu, která bude sloužit pro všechny tři provozní celky.


