
„Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru,
spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným 
tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou. Musíme svou svobodu
stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.“ Z homilie B XVI. v Brně

Základní data přípravy návštěvy:
24.12.2008 první zmínka o příjezdu papeže - kardinál Vlk
únor 2009 zahájení příprav, jmenování koordinátorů, ustavení pracovních skupin na Biskupství brněnském

3.2.2009 jmenování hlavní koordinátorky za statutární město Brno Alice Zafirelisové
18.4.2009 Pastýřský list biskupů ČR o očekávané papežské návštěvě
28.5.2009 dohoda mezi biskupstvím s Letištěm Brno o zapůjčení pozemků
29.5.2009 podpis smlouvy s generálním projektantem Atelier Štěpán
30.5.2009 Vatikán oficiálně potvrzuje návštěvu
29.6.2009 zveřejnění koncepce areálu pro mši v Tuřanech
3.7.2009  zveřejnění programu pro papežovu návštěvu 

15.7.2009 jmenování hlavního koordinátora za Biskupství brněnské Petra Zelenky
16.7.2009 zahájení akreditace novinářů
31.7.2009 podepsána smlouva o dílo s generálním dodavatelem Sun Drive, s.r.o.
12.8.2009 MÚ Šlapanice vydává územní souhlas se stavbou pódií
1.9.2009 zahájení marketingové kampaně MMB a JmK informující veřejnost o návštěvě papeže

8.9.2009 - 16.9.2009 novéna k přípravě na návštěvu papeže
26.9.2009 18:00 uzavřena dálnice D1 (do 27.9.2009 17:00)

Výstavba areálu: 1.9. zahájení prací – mulčování pole a následné uválení zeminy
4.9. příprava komunikací a ostatní zemní práce

10.9. příprava konstrukce podia Sv. otce včetně pyrotechnické prohlídky
12.9. kvůli nepřízni počasí (silný vítr) muselo být odloženo zvedání baldachýnu
13.9. úspěšné usazení baldachýnu na nosnou konstrukci čtyř sloupů a dokončení zastřešení pódia
14.9. začátek výstavby stanů pro biskupy, kněží, lékaře, policii, hasiče atd.
15.9. realizace sektorů pro návštěvníky
16.9. realizace půlkruhového hlediště
18.9. montáž pódií pro novináře
20.9. instalace osvětlení, ozvučení a AV techniky
23.9. vztyčení a uchycení kotvy, postavení kříže, výstavba stanů pro Svatého otce a prezidenta ČR
24.9. Zahájení stavby hudebního pódia, instalace menzy a ambonu, dokončení zadní stěny 

papežského pódia, instalace vitríny pro Tuřanskou madonu, návoz předmětů k žehnání, 
stan Svatého otce vybaven nábytkem

25.9. zkušební provoz na obou pódiích
26.9. instalace sedes, stolů pro hostie, květinové výzdoby 
26.9. 21:00 úspěšná kontrola celého areálu sekretářem papeže kardinálem Guidem Marinim
27.9. předání areálu k užívání 
28.9. začátek demontáže 
4.10. předání pozemku v původním stavu

PŘÍPRAVA DEN PO DNI 


