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Úvodní slovo biskupa
Vážení a milí přátelé litoměřické diecéze,

pokládám za svou milou povinnost vás, jako naše příznivce 
a laskavé pozorovatele dění v litoměřické diecézi, pozdravit 
v novém roce s díkem za váš zájem i hmotnou a duchovní pod-
poru. Souhrnná zpráva, resp. výroční zpráva za rok 2011 je jen 
nedokonalým zrcadlem práce, úsilí, obětí i radostí při budování 
Božího království v jednom území celosvětové katolické církve, 
diecéze severních Čech, i když zasahující do pěti krajů České 
republiky. Jako křesťané tu žijeme v jednotlivých farnostech se 
svými duchovními správci a pastoračními pomocnicemi a po-
mocníky s nadějí v Krista, že On, Pán dějin a Přítel každého 
člověka, nás, litoměřickou diecézi i každého jednotlivce, osobně 
zná. Tvoříme přece spolu s Ním jednu Boží rodinu. A potěší nás, 
pokud při nahlédnutí do této zprávy vytušíte, že dveře do „naší“ 
rodiny jsou odemknuty i pro vás pro každého.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
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Údaje o organizaci

Dómské náměstí 1/1 
412 88  Litoměřice

Statutární orgány:
Mons. Mgr. Jan Baxant, 
biskup litoměřický

P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, 
generální vikář

IČ:    00445126 
DIČ: CZ00445126

Tel.:    +420 416 707 511 
E-mail: biskupstvi@dltm.cz 
Web:    www.dltm.cz

Číslo účtu: 1002148329/0800 
Česká spořitelna, a. s.
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Představitelé diecéze

Mons. Mgr. Jan Baxant,
biskup litoměřický

P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR,
generální vikář
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Struktura biskupství
Římskokatolickou církev tvoří místní církve neboli diecéze. Die-
céze je přesně vymezené území, kde žijí katoličtí křesťané.

V čele diecéze stojí diecézní biskup. Se správou diecéze a s říze-
ním úřadu diecéze mu pomáhá generální vikář, zvláštními úkoly 
bývají pověřováni biskupští vikáři – do svých funkcí jsou všichni 
jmenováni diecézním biskupem.

Biskupství litoměřické je institucí, která biskupovi pomáhá řídit 
diecézi a nést pastorační i administrativní zodpovědnost. Po-
skytuje profesionální a přitom přátelskou podporu jednotlivým 
společenstvím diecéze.

K tomuto účelu je zřízen biskupský úřad, nazývaný biskupská 
kurie. Náplň činnosti jednotlivých odborů a oddělení je detailně 
vymezena v organizačním řádu.
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Struktura biskupství

Diecézní biskup  

Poradní a pomocné orgány biskupa 

Kněžská rada 

Sbor konzultorů 

Ekonomická rada 

 Kapituly kanovníků – Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích 

 Sekretariát biskupa 

 Správa biskupské rezidence 

Generální vikář -    Biskupská kurie 

Úřad generálního vikáře 

Sekretář generálního vikáře, poštovní protokol 

Cizojazyčná korespondence 

Kancléřství 

Kancléř 
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Ekonomický odbor 

Diecézní ekonom 
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 andalkop ,anrátčÚ

 ínelěddo ínboso ,anrátčú ávodzM

Recepční

Poradní orgán generálního vikáře 

Umělecko-technická rada 

Generální vikář

Správa majetku

Evidence majetku

Vikariátní účetní
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Struktura biskupství

   
  Právní odbor 
 
 Vedoucí právního odboru 
 

 

 
  Stavební odbor 
 
 Vedoucí stavebního odboru 
 

 urobdo ohínbevats tnerefeR 
 

 aktnetsisA 
 

 vodub ybžrdú a yvárps ínelěddO 
 

 ěnelez abžrdÚ 
 
      Odbor památkové péče 
 
 Vedoucí odboru – diecézní konzervátorka 

  
 íněmu akčirotsih ínzéceiD 

 
 akrotáruatser ínzéceiD 

 
 golonagro ínzéceiD 

 
 golonapmak ínzéceiD 

 
 ůnovz aktsiratnemukoD 

 
   Ostatní 
 
 Papežská misijní díla 
 

 
  

 
  
Právnické osoby zřízené biskupstvím 

 Účelová zařízení – organizace  

 Diecézní charita Litoměřice 

 Církevní školy  

 

Farní a oblastní charity

Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice

Katolická základní škola Rudolfa Háska Jablonec nad Nisou

Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov

Biskupské gymnázium Varnsdorf

Právník

Referent právního odboru

In Principio s.r.o.

Ostatní
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Profil
Biskupství litoměřické, založené roku 1655 papežem Alexan-
drem VII., je institucí s mnohasetletou tradicí. Jeho úkolem je 
řídit a poskytovat podporu společenstvím místní církve.

Centrem diecéze je katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, stojící 
na místě kapitulního kostela, původně z 11. století. Kolem ka-
tedrály stojí budovy katedrální kapituly a Biskupství litoměřické-
ho, které tvoří uzavřený prostor, nazývaný Dómský pahorek. Zde 
se nacházejí úřední budovy Biskupství litoměřického, Katedrální 
kapituly u sv. Štěpána a Diecézní charity Litoměřice.

Diecéze litoměřická je tvořena 437 farnostmi, jež jsou sdruženy 
do deseti vikariátů. Jen v 82 farnostech sídlí duchovní přímo, 
ostatní jsou spravovány excurrendo (tzn. do neobsazených far-
ností duchovní dojíždějí).

V litoměřické diecézi působí celkem 104 kněží v duchovní sprá-
vě (z toho je 38 řeholních kněží) a 13 trvalých jáhnů. Pět boho-
slovců se připravuje v Arcibiskupském semináři v Praze, jeden 
v kněžském semináři Sankt Petrus v Opfenbach-Wigratzbad, 
jeden na Papežské univerzitě Santa Croce v Římě. Pět kněží je na 
odpočinku, dva kněží v současné době slouží na misiích a dva 
studují v zahraničí. Pracuje zde 64 pastoračních asistentů a 87 
samostatných pastoračních asistentů.

Diecéze se rozkládá na 9 380 km2, žije v ní téměř sto šedesát ti-
síc římskokatolických věřících a na jejím území se nachází 1 135 
sakrálních staveb (kostelů a kaplí).
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Události roku 2011

Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi
Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi byla i v roce 
2011 rekordní. Celkem se vybralo 1 226 262 Kč. Je-
denáctý ročník sbírky probíhal od 1. do 14. ledna, 
zahájen byl 3. ledna, kdy koledníkům v děkanském 
kostele Všech svatých v Litoměřicích požehnal biskup 
Jan Baxant. V litoměřické diecézi se do sbírky zapojilo 
26 organizátorů akce (diecézní charita, farní a oblastní 
charity a jednotlivé farnosti), do ulic vyšlo 356 skupi-
nek koledníků.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na po-
moc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným 
skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka 
koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na 
humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
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Události roku 2011

Desáté výročí MCDO v Hejnicích
Mezinárodní centrum duchovní obnovy (MCDO) v Hej-
nicích oslavilo v roce 2011 desáté výročí od svého ote-
vření. Oslavy probíhaly 5. ledna, mši svatou v bazilice 
Navštívení Panny Marie celebroval a prostory Centra 
požehnal biskup Jan Baxant. Přítomni byli mj. hosté ze 
sousedního Německa a Polska, představitelé Technické 
univerzity v Liberci a veřejné správy. Ředitel MCDO 
R.D. doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., se z důvodu 
dlouhodobé hospitalizace oslav neúčastnil.

Hejnické Centrum duchovní obnovy bylo otevřeno 
v lednu 2001 po náročné rekonstrukci v prostorách 
bývalého františkánského kláštera, který byl po zrušení 
řádů v padesátých letech 20. stol. opuštěn a zcela zde-
vastován. Během uplynulých deseti let se zde uskuteč-
nily stovky nejrůznějších akcí: duchovní cvičení, pobyty 
bohoslovců, kněží, řeholníků i řeholnic, zasedání České 
biskupské konference, ale i konference, kongresy, uni-
verzitní a akademická shromáždění, formační a školící 
kurzy, semináře, soustředění zaměstnanců různých or-
ganizací nebo jiná setkání, a to účastníků nejen z České 
republiky, ale i zahraničí.
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Události roku 2011

Zemřel doc. Miloš Raban
Ve věku 62 let zemřel 7. ledna 2011 po těžké nemoci 
v Krajské nemocnici v Liberci R.D. doc. PhDr. Ing. Miloš 
Raban, Th.D., katolický kněz, vysokoškolský pedagog, 
ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hej-
nicích. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo za 
účasti významných hostů a stovek věřících z Čech, 
Moravy, Polska a Německa 17. ledna v bazilice Navští-
vení Panny Marie v Hejnicích. Po obřadu bylo jeho tělo 
uloženo v hejnické bazilice.

R.D. Miloš Raban byl po emigraci a studiích v Německu 
a Itálii vysvěcen na kněze v Římě v roce 1985. Do Čes-
koslovenska se vrátil v roce 1990. Biskup Josef Koukl 
ho jmenoval administrátorem v Raspenavě a pověřil 
vybudováním Centra duchovní obnovy z ruin bývalé-
ho františkánského kláštera ve farnosti Hejnice. Díky 
jeho velkému úsilí se podařilo otevřít 5. ledna 2001 
Mezinárodní centrum duchovní obnovy, kde se stal ře-
ditelem. Věnoval se také pedagogické činnosti; od roku 
1995 působil na Technické univerzitě v Liberci, kde byl 
v letech 2005-2008 děkanem Fakulty přírodovědně- 
-humanitní a pedagogické, a zároveň vyučoval na Uni-
verzitě v Hradci Králové. Dlouhá léta předsedal České 
společnosti pro katolickou teologii, v letech 1996-2003 
pracoval jako sekretář Plenárního sněmu katolické círk-
ve v České republice a byl také dlouholetým členem Vo-
jenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. 
V rámci diecéze působil řadu let také jako biskupský 
vikář pro záležitosti církevního školství a vzdělávání 
a byl členem kněžské rady a sboru poradců



13

Události roku 2011

Slavnostní otevření rekonstruované školy v Krupce
Biskup Jan Baxant požehnal 27. ledna 2011 nově zre-
konstruované prostory části Základní školy při Biskup-
ském gymnáziu v Krupce. Projekt s rozpočtem 20 mili-
onů korun mohl být realizován díky získanému grantu 
Norského fondu prostřednictvím Norského finančního 
mechanizmu a spolufinancujícímu městu Krupka. Za 
pomoci evropské finanční solidarity se podařilo rozší-
řit a zkvalitnit výuku a zlepšit zázemí pro mimoškolní 
aktivity žáků. Realizace projektu „Rehabilitace Biskup-
ského gymnázia v Krupce - I. etapa - Dokončení rekon-
strukce základní školy“ probíhala od července 2009 do 
konce roku 2010. Zahrnovala rekonstrukci poloviny 
3. nadzemního podlaží, celého 4. nadzemního podlaží 
a dílčí úpravy 5. podlaží včetně stavební přípravy pro 
vestavbu bezbariérového výtahu. Slavnosti se zúčastnil 
velvyslanec Norského království v České republice Jens 
Eikaas.

Deset let Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích poskytuje služby 
nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám 
již deset let. Toto nestátní zdravotnické zařízení bylo 
otevřeno 2. února 2001, 13. února 2001 byla zahájena 
lůžková péče a v říjnu 2001 otevřena poradna a půj-
čovna pomůcek. Za deset let využilo služby hospice 
2 218 pacientů, kteří zde strávili 77 051 dní. Hospic 
úzce spolupracuje s litoměřickým biskupstvím, du-
chovní službou je pověřen katolický kněz. Děkovnou 
mši svatou sloužil ve zdejší kapli 3. února 2011 biskup 
Jan Baxant.
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Události roku 2011

Instalace nově jmenovaných kanovníků kapituly
Biskup Jan Baxant jmenoval deset nových kanovníků Ka-
tedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Slavnostní 
instalace nově jmenovaných kanovníků se uskutečnila 
12. února 2011 v katedrále sv. Štěpána. Děkanem kapi-
tuly biskup jmenoval Jana Nepomuka Jiřištěho, okrsko-
vého vikáře mladoboleslavského vikariátu a faráře v Bělé 
pod Bezdězem. Proboštem kapituly byl v tajné volbě 
zvolen dómský farář, kanovník Jiří Hladík O.Cr.

Čestní kanovníci nově uvedení do funkce:
• J. M. can. Grzegorz Czerny, okrskový vikář  
   krušnohorského vikariátu a administrátor v Litvínově 
• J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici 
• J. M. can. Viliam Matějka, děkan v České Lípě 
• J. M. can. Miroslav Šimáček, arciděkan v Ústí nad Labem 
• J. M. can. Josef Šimon, farář v Kryrech (z důvodu 
   nemoci se slavnosti neúčastnil)

Sídelní kanovníci nově uvedení do funkce:
• J. M. can. Martin Davídek, farní vikář v Litoměřicích, 
   v současnosti studuje na Papežské univerzitě v Římě 
• J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště, okrskový vikář  
   mladoboleslavského vikariátu a farář  
   v Bělé pod Bezdězem 
• J. M. can. Rudolf Repka, okrskový vikář  
   českolipského vikariátu a administrátor ve Cvikově 
• J. M. can. Józef Szeliga, okrskový vikář litoměřického 
   a ústeckého vikariátu a děkan v Litoměřicích 
• J. M. can. Václav Vlasák, okrskový vikář turnovského  
   vikariátu a děkan v Turnově
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Události roku 2011

Generální vikář požehnal prostory gotického hradu 
v Litoměřicích
Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl 
požehnal 4. března 2011 prostory nově zrekonstruova-
ného gotického hradu v Litoměřicích, který byl nákla-
dem téměř 170 milionů Kč přestavěn na multifunkční 
kongresové a turistické centrum s expozicí českého 
vinařství. Součástí zdejších prostor je kaple ze 14. sto-
letí, ve které se dle dochovaných historických pramenů 
modlil i český král a římský císař Karel IV. Objevena byla 
náhodně při rekonstrukci hradu, stejně jako historické 
sklepení a vstupní portál do hradu.

Diecézní setkání mládeže
Diecézní centrum pro mládež pořádalo v roce 2011 
dvě diecézní setkání mládeže. V pořadí 43. setkání se 
konalo v Litoměřicích ve dnech 15. - 16. dubna a jeho 
mottem byla slova z Písma „V Kristu zapusťte kořeny, 
na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (Kol 2,7). 
44. diecézní setkání mládeže probíhalo ve dnech 8.–9. 
října v Doksanech, program byl ohlédnutím za Svě-
tovým setkáním mládeže v Madridu. Během obou se 
mládež setkala s biskupem Janem Baxantem a zároveň 
s ním slavila mši svatou.
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Události roku 2011

Do katedrály sv. Štěpána byla umístěna pamětní 
deska Mons. Josefa Koukla
Jméno 18. biskupa litoměřického, Mons. ThDr. Josefa 
Koukla, který zemřel v květnu 2010, připomíná pamět-
ní deska, jež byla 18. března 2011 umístěna na jeden 
z pilířů v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Na ka-
menné desce z indické žuly je vyobrazen biskupský znak 
Mons. Koukla a uvedeny jeho základní životopisné údaje 
(včetně data jeho biskupského svěcení a nástupu na bis-
kupský stolec) a latinský nápis „Svým životem v pravdě 
vydal svědectví o Boží lásce“. Biskup Jan Baxant pamět-
ní desku požehnal 3. dubna 2011 po mši svaté. 

Biskupové litoměřické diecéze bývali v minulosti po-
hřbíváni přímo v katedrále sv. Štěpána. Od počátku 
19. století, kdy byla jejich těla ukládána do biskup-
ské hrobky na novém litoměřickém hřbitově, se stalo 
tradicí, že jejich jména připomínají v katedrále právě 
pamětní desky.

Setkání biskupa s kněžími
Biskup Jan Baxant se v roce 2011 několikrát setkal 
s kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi. 
Těmi nejvýznamnějšími byla setkání v rámci kněžských 
dnů (11. května a 27. října) a společné slavení mše 
Missa chrismatis (21. dubna) o Velikonocích. Kněžské 
dny probíhaly v Diecézním domě kardinála Trochty v Li-
toměřicích a jejich tématem byly přednášky o kněžství, 
o kultuře slova a projevu a o Nové evangelizaci. Missu 
chrismatis s obnovou kněžských závazků slavil biskup 
společně s kněžími v katedrále sv. Štěpána.
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Události roku 2011

Biskup se setkal se starosty měst a obcí litoměřické 
diecéze
Biskup Jan Baxant se 17. května 2011 setkal ve své 
rezidenci se starosty měst a obcí, které se nacházejí na 
území litoměřické diecéze, aby jim poděkoval za spolu-
práci mezi místní samosprávou a církví. Pozvání přijalo 
45 představitelů měst a obcí. Generální vikář P. Stani-
slav Přibyl je informoval o církevní legislativě a otázkách 
financování církve s ohledem na státní rozpočet. Vysvět-
lil základní mechanismy fungování církve a strukturu 
biskupství. Biskup připomenul situaci kolem povodní 
na severu Čech v roce 2010 a poděkoval starostům za 
pomoc lidem postiženým touto živelní katastrofou.

Biskup předal Řády sv. Řehoře Velikého
Biskup Jan Baxant předal 19. května 2011 při mši sva-
té v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích 
dvě papežská vyznamenání Svatého otce Benedikta 
XVI. Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého (L‘Ordine 
Equestre Pontifico di San Gregorio Magno) a pergamen 
se jmenováním převzali Petr Mikula, místokancléř 
biskupské kurie v Litoměřicích, a MUDr. Milan Zbořil, 
osobní lékař čtyř litoměřických biskupů. Slavnostního 
ceremoniálu se účastnil apoštolský nuncius v České 
republice Mons. Diego Causero.

Petrovi Mikulovi byl řád udělen v souvislosti s jeho 
životním jubileem jako poděkování za dlouholetou 
věrnou službu, MUDr. Milanu Zbořilovi jako ocenění za 
jeho služby pro litoměřické biskupství. Jmenování bylo 
oznámeno na Květnou neděli 17. dubna 2011.
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První výročí úmrtí biskupa Josefa Koukla
U příležitosti prvního výročí úmrtí Mons. Josefa Koukla, 
emeritního 18. biskupa litoměřického, sloužil biskup 
Jan Baxant mši svatou. V katedrále sv. Štěpána v Lito-
měřicích se konala 23. května 2011. Mons. ThDr. Josef 
Koukl zemřel ve věku 83 let v biskupské rezidenci v Li-
toměřicích 22. května 2010 časně ráno. Pohřben byl do 
biskupské hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 
29. května 2010.

Zemřel arcibiskup Karel Otčenášek
Dne 23. května 2011 zemřel v biskupské rezidenci 
v Hradci Králové ve věku 91 let Mons. Karel Otčená-
šek, arcibiskup a emeritní 23. biskup královéhradecký. 
Pohřeb se konal 3. června v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové. Tělesné ostatky zesnulého byly ulože-
ny do krypty katedrály.

Mons. Karel Otčenášek byl všeobecně uznávanou auto-
ritou a nestorem politických vězňů z doby komunistic-
ké perzekuce. Na biskupa byl tajně vysvěcen v dubnu 
1950. V padesátých letech 20. stol. byl internován 
a poté na více než deset let vězněn za „velezradu a špi-
onáž pro Vatikán“. Pracoval v dělnické profesi a až na 
zásah papeže Pavla VI. v roce 1965 mu bylo dovoleno 
nastoupit do duchovní správy (mimo vlastní diecézi 
a se zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti). 
Jako kněz působil v letech 1965-1968 a 1973-1990 
ve farnosti Trmice (litoměřická diecéze). Správu králo-
véhradecké diecéze mu bylo umožněno převzít až po 
listopadu 1989.
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Noc kostelů 2011
Litoměřická diecéze se i v roce 2011 přihlásila k mezi-
národnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce, 
která se na jejím území konala podruhé, měla vysokou 
návštěvnost. Ve 136 kostelech, kaplích a modliteb-
nách, zdarma přístupných pro veřejnost ve večerních 
a nočních hodinách, bylo zaznamenáno více než 23 ti-
síc návštěvnických vstupů. Organizátoři pro návštěvní-
ky připravili zajímavé kulturně-vzdělávací a duchovní 
programy, které představovaly křesťanství, církev a víru 
a upozorňovaly na kulturní hodnotu kostelů coby důle-
žité součásti společenského života obce či města. Akci 
svým jménem zaštítil biskup Jan Baxant a představite-
lé krajské a místní správy.
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Litoměřický biskup na návštěvě ve Fuldě
Ve dnech 4. – 6. června 2011 byl litoměřický biskup 
Jan Baxant hostem tradiční pouti a svátku sv. Bonifáce 
ve Fuldě, partnerském městě Litoměřic. V předvečer 
slavnosti se setkal se zástupci Katolické rady a také 
navštívil místní muzeum Domovského spolku litoměřic-
kých rodáků. Po nedělní bohoslužbě i jindy v průběhu 
návštěvy měl možnost k mnoha neformálním setkáním 
a rozhovorům s věřícími, rodáky z Čech i významný-
mi hosty. Průvodci mu po celou dobu návštěvy byli 
apoštolský protonotář, prelát Dr. Lucian Lamza a Alois 
Hofmann, zastupující předseda sdružení Ackermann- 
-Gemeinde.
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Pouť ke sv. Anežce České v Doksanech
U příležitosti Roku sv. Anežky se konala v Doksanech ve 
dnech 10. – 11. června 2011 pouť ke sv. Anežce České. 
Účastnilo se jí na tisíc poutníků. Mottem pouti bylo 
„Hledejme kořeny a budoucnost naší země“. Bohatý 
program zahrnoval modlitby a bohoslužby, koncerty 
i přednášku věnovanou této významné české světici.

Doksany jsou místem, kde dcera krále Přemysla Ota-
kara I. Anežka v dětství pobývala a kde byla sestrami 
premonstrátkami vychovávána a vzdělávána. V sobotu 
11.  června, ve výroční den obláčky sv. Anežky, kterou 
byla přijata mezi sestry klarisky do kláštera Na Františ-
ku, se konala v kostele Narození Panny Marie v Doksa-
nech poutní mše svatá, kterou celebroval litoměřický 
biskup Jan Baxant. Spolu s ním plzeňský biskup Fran-
tišek Radkovský, velmistr Rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou Jiří Kopejsko O.Cr., želivský opat 
Bronislav Kramár O.Praem., probošt litoměřické ka-
tedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr. a dále členové řádu 
křižovníků, kanovníci litoměřické katedrální kapituly 
a další kněží, zejména z litoměřické diecéze. Slavnos-
ti se účastnili jáhni, ministranti a řeholní sestry. Byli 
tu zástupci místních samospráv z Doksan a okolních 
obcí.

Pouť ke sv. Anežce se konala v roce 800. výročí jejího 
narození. Pořádala ji Římskokatolická farnost Doksany 
za podpory Biskupství litoměřického, komunity sester 
premonstrátek v Doksanech, Královské kanonie pre-
monstrátů na Strahově a Rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou. 
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Děkovná mše svatá za padesát let kněžství
Padesáté výročí kněžského svěcení si 21. června 2011 
při děkovné mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litomě-
řicích připomněli bývalí studenti litoměřické Cyrilome-
todějské bohoslovecké fakulty: R.D. František Kocman, 
farář (Rovensko pod Troskami), Mons. doc. ThDr. Jiří 
Skoblík, emeritní kanovník (Metropolitní kapitula 
u sv. Víta v Praze), R.D. Pavel Kuneš, administrátor 
(Klecany), R.D. Jindřich Lorisz, farář (Petrovice u Kar-
viné), Mons. Antonín Duda, farář (Rosice nad Labem), 
R.D. František Čistý, osobní děkan, t.č. na odpočinku 
(Bystřice u Benešova). Spolu s nimi mši svatou sloužil 
trvalý jáhen Jaroslav Vašíček (Brno).

Rok poté
Rok poté, co ničivá povodeň zaplavila severní Čechy, 
se konala v Chrastavě na Liberecku vzpomínková akce. 
Setkání nazvaného „Rok poté“ se v neděli 7. srpna 
2011 účastnil rovněž litoměřický biskup Jan Baxant. 
Požehnal zde jedenáct nových hasičských vozů urče-
ných pro ty obce, které byly rok předtím na Liberecku 
velkou vodou postiženy (Chrastava, Hrádek nad Nisou, 
Frýdlant, Raspenava, Lázně Libverda, Višňová, Heřma-
nice, Dětřichov, Oldřichov v Hájích, Nová Ves u Chras-
tavy, Bílý Kostel). Navštívil zde také kostela sv. Vavřince 
a charitní domov.

Hlavním organizátorem akce byl Euroregion Nisa, dob-
rovolné zájmové sdružení obcí a okresů tzv. Trojmezí 
Čech, Německa a Polska.
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Světové dny mládeže v Madridu
Ve španělském Madridu probíhal ve dnech 16. – 21. 
srpna 2011 již 26. ročník Světových dnů mládeže 
(SDM). Jeho mottem bylo: „V Kristu zapusťte kořeny, 
na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 
2,7). Na setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. 
odjela i necelá stovka mladých lidí z litoměřické diecé-
ze. Na cestě je doprovázeli tři kněží. Diecézní centrum 
pro mládež se podílelo na zajištění organizace akce.

Předprogram (Dny v diecézích) absolvovali v Tarragoně 
a Barceloně. Účastnili se rovněž programů připravených 
Sekcí pro mládež České biskupské konference. Dny byly 
naplněné duchovním programem, kulturními akce-
mi, prohlídkami památek a volnočasovými aktivitami. 
Se Svatým otcem Benediktem XVI. se spolu s poutníky 
z celého světa setkali ve dnech 18. a 19. srpna, vrcho-
lem SDM pak byla sobotní modlitební vigilie a nedělní 
závěrečná mše svatá (20. a 21. srpna) s papežem na 
madridském letišti Quatro Vientos.
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250. výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže 
v Liberci
U příležitosti 250. výročí posvěcení kostela Nalezení 
sv. Kříže v Liberci se konala 4. září 2011 v tomto kostele 
slavnostní mše svatá. Hlavním celebrantem byl generál-
ní vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. Liturgii 
doprovodily chrámové scholy z Liberce a Jablonce nad 
Nisou spolu s instrumentalisty Šaldova divadla v Li-
berci. Kostel je jednou z mála zachovalých barokních 
památek ve městě. Vysvěcen byl 6. září 1761.

Historická slavnost Milešov
U příležitosti 400. výročí narození českého šlechtice 
a vojevůdce Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic se dne 
10. září 2011 v Milešově na Litoměřicku konala his-
torická slavnost, které se účastnily stovky lidí včetně 
zástupců veřejného života a šlechty od nás i ze zahra-
ničí. Ti všichni tu vzdali hold muži, který v roce 1683 
ubránil Vídeň před stotisícovou armádou osmanských 
Turků a jehož zásluha o zachování křesťanské Evropy 
byla obrovská. 

Mši svatou ve zdejším kostele sv. Antonína Paduánské-
ho, v jehož kryptě je Zdeněk Kašpar Kaplíř pochován, 
celebroval generální vikář litoměřické diecéze P. Stani-
slav Přibyl. Jedním z významných hostů slavnosti byla 
mj. gardová hudba Armády Rakouské republiky - po-
sádková hudba města Vídně. Akci pořádaly obec Vele-
mín – Milešov, Biskupství litoměřické, Rakouské kultur-
ní fórum v Praze a Římskokatolická farnost Milešov.
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Nový nuncius pro Českou republiku
Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 15. září 2011 nového 
apoštolského nuncia pro Českou republiku Mons. Giu-
seppe Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského.

Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943 v ital-
ském městě Cesarò. Na kněze byl vysvěcen 17. červen-
ce 1966 a inkardinován do diecéze Patti. V roce 1970 
začal studovat na Papežské církevní akademii v Římě, 
v roce 1972 získal doktorát z kanonického práva 
a vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce. 
Následně působil na nunciaturách v Paraguay, Ugandě 
a Spojených státech amerických. Od roku 1984 praco-
val v Sekci pro vztahy se státy na Státním sekretariátu 
papežské kurie.

Dne 22. září 1990 přijal z rukou kardinála Casaroliho 
biskupské svěcení a byl jmenován titulárním arcibis-
kupem lilibejským. Jako apoštolský nuncius působil 
na Haiti, v Zambii a Malawi, v Bosně a Hercegovině, 
Slovinsku a Makedonii, v Bulharsku a v Irsku.
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Papež Benedikt XVI. navštívil Německo
Papež Benedikt XVI. navštívil ve dnech 22. - 25. září 
2011 Německo. Během této návštěvy se s ním také 
setkal litoměřický biskup Jan Baxant.

Svatý otec přicestoval do své rodné země potřetí od 
zvolení do čela katolické církve. Tentokrát byl hostem 
arcidiecézí Berlín a Freiburg a diecéze Erfurt. Mottem 
jeho návštěvy Německa bylo „Kde je Bůh, tam je bu-
doucnost.“ Ta měla především ekumenický charak-
ter - během ní se mj. setkal se zástupci židovského 
a muslimského náboženství, s pravoslavnými křesťany 
a evangelíky. Slavnostní mši svatou slavil v Berlíně, Er-
furtu a Freiburgu, mariánské nešpory na poutním místě 
Etzelsbach v Eichsfeld a modlitební vigilii s mladými 
lidmi na freiburgském výstavišti.

Příprava biskupské synody o Nové evangelizaci
Ve dnech 15. – 16. října 2011 probíhalo v synodní aule 
a v aule Pavla VI. ve Vatikánu přípravné setkání pro 
biskupskou synodu v roce 2012 o Nové evangelizaci. 
Jako delegát České biskupské konference se ho zúčast-
nil litoměřický biskup Jan Baxant. Přítomen byl také 
RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP z Jablonného v Podještědí. 
Pracovní setkání s názvem „Noví evangelizátoři pro 
Novou evangelizaci“ se za účasti 33 zástupců biskup-
ských konferencí a 115 zástupců evangelizačních škol 
a hnutí z celého světa konalo 15. října v synodní aule. 
Vyvrcholením celého dne byla přítomnost Svatého otce 
Benedikta XVI. Kardinálové, biskupové a kněží byli po-
zváni na společnou koncelebraci bohoslužby v neděli 
16. října do baziliky sv. Petra.



27

Události roku 2011

Setkání s prezidentem republiky
Litoměřický biskup Jan Baxant přijal 18. října 2011 
v biskupské rezidenci v Litoměřicích prezidenta repub-
liky Václava Klause a jeho manželku Livii. Setkání se 
uskutečnilo v rámci oficiální návštěvy Ústeckého kraje, 
kterou prezidentský pár vykonal na pozvání hejtmanky 
a Rady Ústeckého kraje ve dnech 18. – 20. října 2011. 

Prezidentský pár v Litoměřicích nejprve navštívil dě-
kanský kostel Všech svatých. Zde se setkal s biskupem 
Janem Baxantem, generálním vikářem litoměřické 
diecéze P. Stanislavem Přibylem a děkanem městské 
farnosti a kanovníkem katedrální kapituly Józefem Sze-
ligou. Po krátkém programu hosté odjeli do biskupské 
rezidence na Dómském náměstí, kde se mj. pozdravili 
se zaměstnanci biskupství a prohlédli si prostory rezi-
dence. Prezident a jeho manželka navštívili toto místo 
poprvé. 

Biskup se setkal s prezidentským párem během tohoto 
roku již na jaře - při jeho oficiální návštěvě Libereckého 
kraje. Během ní ve dnech 18. - 20. dubna 2011 prezi-
dent a jeho choť rovněž navštívili baziliku sv. Vavřince 
a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí a hrob sv. Zdi-
slavy či baziliku Navštívení Panny Marie a Mezinárodní 
centrum duchovní obnovy v Hejnicích.
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Rok sv. Anežky
V roce 2011 jsme si připomněli 800. let od narození 
sv. Anežky České. Rok sv. Anežky byl oficiálně zahájen 
2. března při mši svaté v kostele sv. Františka z Assisi 
v Praze. Součástí oslav byly slavnostní bohoslužby, vý-
stavy, vědecká konference, koncerty, soutěže. V litomě-
řické diecézi, v Doksanech, kde byla Anežka Přemyslov-
na v mládí sestrami premonstrátkami vychovávána 
a vzdělávána, se k poctě této české světice konala ve 
dnech 10. – 11. června pouť.

Vyvrcholením oslav Roku sv. Anežky byla slavnostní 
mše svatá, která se uskutečnila 12. listopadu v katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, v den 22. výročí 
jejího svatořečení (sv. Anežka Česká byla svatořečena 
za pražského arcibiskupa kardinála Tomáška Janem 
Pavlem II. v Římě dne 12. listopadu 1989). Hlavním ce-
lebrantem bohoslužby byl zvláštní papežský legát, ar-
cibiskup Kolína nad Rýnem, kardinál Joachim Meisner. 
Slavnostní mše svaté se účastnili litoměřický biskup 
Mons. Jan Baxant a generální vikář litoměřické diecéze 
P. Stanislav Přibyl, jenž byl mj. jedním ze dvou kněží, 
kteří kardinála Meisnera během jeho návštěvy České 
republiky doprovázeli.

Svatoanežský rok zakončila unikátní výstava nazvaná 
„Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice“, zahájená 
v prostorách Anežského kláštera v Praze 25. listopadu. 
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Zádušní mše za Václava Havla
Biskup Jan Baxant sloužil 22. prosince 2011 zádušní 
mši za zemřelého Václava Havla. Rekviem za bývalého 
českého prezidenta se konalo v děkanském kostele 
Všech svatých v Litoměřicích. V den pohřbu 23. prosin-
ce se v pravé poledne rozezněly zvony kostelů a kaplí 
v celé zemi a lidé uctili památku zesnulého státníka 
minutou ticha.
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Pastorace
Pastorační péčí rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho 
respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice vě-
řících křesťanů, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení či 
umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní 
situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspekti-
vou jejího možného rozvoje.

Kodex kanonického práva mluví o pastorační péči v souvislosti s úko-
lem faráře, který má pod vedením biskupa jako pastýř pečovat o svě-
řené společenství křesťanů. Nejdůležitějším polem pro pastoraci jsou 
tedy farnosti (srv. kán. 515 a 519). V rámci farní pastorace je hlavním 
úkolem hlásání Božího slova a udělování svátostí. Kromě toho pro-
bíhají nejrůznější pastorační aktivity, zejména péče o děti a mládež, 
rodiny s dětmi, seniory, nemocné a další. Viz následující data:

V roce 2011 bylo v naší diecézi pokřtěno celkem 1351 dětí (do jedno-
ho roku – 858; 1 až 7 let – 425; 8 až 14 let – 68). Zhruba stejný počet 
rodičovských párů byl připravován na křest svých dětí, což obnáší pří-
pravu v podobě dvou až tří setkání s duchovním. Dalšími pokřtěnými 
byli dospělí. Mezi ně patří všechny osoby starší 14 let, pokřtěno jich 
bylo 120. Přípravy na tento křest probíhají formou katechumenátu. 
Trvá zpravidla jeden rok i déle. V roce 2011 bylo uděleno 191 biřmo-
vání. Na území diecéze bylo uzavřeno 193 církevních sňatků, kterým 
rovněž předchází příprava.
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Kategoriální pastorace
Kategoriální pastorace zahrnuje péči o jednotlivé skupiny věřících. 
Prioritou je služba nemocným, ať už v domácnostech nebo v zaříze-
ních. Je zajišťována z farností, na jejichž území se zdravotnické nebo 
sociální zařízení nachází. Duchovní služba je nabízena nejen pacien-
tům, ale i jejich rodinným příslušníkům, přátelům i personálu. 

Mezi další skupiny kategoriální pastorace patří práce kaplanů ve 
věznicích. Pastoraci mládeže podporuje Diecézní centrum mládeže 
ve spolupráci s Interdiecézním centrem života mládeže Křižovatka 
Příchovice.

Kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně vý-
chovnou činnost organizuje pastoraci zejména pro vysokoškoláky 
a jejich pedagogy. 

Pastorace manželů a rodin zahrnuje přípravu na manželství, progra-
my pro manžele, osamělé maminky s dětmi, poutě rodin apod.

V rámci katechetického střediska probíhá péče o laiky, jsou organizo-
vány programy pro lektory, akolyty ad.

Součástí farní pastorace je kromě pravidelných bohoslužeb rovněž 
příprava dětí na první svaté přijímání, dospívající a dospělí se při-
pravují na přijetí svátosti křtu, biřmování a dalších svátostí. V rámci 
farností probíhá také výuka náboženství. 
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Diecézní střediska a centra

Diecézní pastorační centrum
Diecézní pastorační centrum je součástí Biskupství litoměřického, 
založeno bylo v roce 2001 litoměřickým biskupem Mons. Josefem 
Kouklem. Nyní pracuje pod vedením diecézního biskupa a pomáhá mu 
s organizací formačních setkání pro kněze, jáhny, asistenty a pomocní-
ky činné v pastoraci, ale nejen pro ně. Dále pro pastoraci připravovalo 
a nabízelo praktické podklady i texty se spirituální tématikou.

Uskutečněné programy v roce 2011
1. pololetí:

•  Setkání varhaníků a sbormistrů v Litoměřicích,  
vedl diecézní organolog BcA. Pavel Šmolík

• Kněžský den v Litoměřicích
• Setkání pastoračních asistentů v Liberci, vedl P. Stanislav Přibyl
•  Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích,  

vedl P. Stanislav Přibyl
•  Setkání jáhnů s biskupem v Litoměřicích,  

přednášející Mgr. Miloslav Marek
•  Formační setkání kněží v Litoměřicích,  

téma: Nová evangelizace, vedl Mons. Jan Baxant
2. pololetí

•  Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích, vedl  
Mons. Jan Baxant, přednášející P. Vilém Marek Štěpán O. Praem.

•  Setkání pastoračních asistentů v Liberci, vedl Mons. Jan Baxant, 
přednášející P. Vilém Marek Štěpán O. Praem.

•  Kněžský den v Litoměřicích
•  Setkání varhaníků a sbormistrů v Litoměřicích,  

vedl diecézní organolog BcA. Pavel Šmolík
•  Setkání jáhnů s biskupem v Litoměřicích, 

přednášející Mons. Josef Socha
•  Formační setkání kněží s biskupem v Litoměřicích,  

přednášející R.D. Pavel Andrš
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Diecézní střediska a centra

Diecézní centrum pro mládež
Diecézní centrum pro mládež (DCM) slouží jako nástroj biskupa 
v oblasti pastorace mládeže. Poskytuje mu podněty, návrhy, zpětnou 
vazbu. Podporuje základní společenství mládeže komunikací, osobní-
mi návštěvami a formací a vzděláváním animátorů. Snaží se sloužit 
všem mladým lidem v diecézi modlitbou, zájmem, osobními kontakty 
a pořádáním různých aktivit. Připravuje diecézní setkání mládeže, po-
dílí se na přípravě celostátních setkání, pomáhá při organizaci účasti 
mladých z České republiky na světových setkáních mládeže se Svatým 
otcem. DCM je součástí Sekce pro mládež České biskupské konference 
(ČBK) a účastní se jejích pravidelných zasedání. Pobytem na Studijně 
formačním kurzu Sekce pro mládež ČBK získávají pracovníci centra 
speciální formaci a studijní přípravu pro diecézní pastoraci mládeže. 
K podpoře aktivit centra slouží občanské sdružení Matěj. DCM úzce 
spolupracuje s IDCŽM Křižovatka Příchovice. 

Přehled činnosti v roce 2011
•  43. diecézní setkání mládeže, 15. - 16. 4. v Litoměřicích  

(170 účastníků)
•  44. diecézní setkání s 11. plesem mládeže, 8. – 9. 10.  

v Doksanech (70 účastníků)
•  11. diecézní fotbalový turnaj, 1. 10. v Litoměřicích  

(83 účastníků)
•  11. diecézní pěší pouť, 30. 6. - 6. 7., Ústí nad L. Střekov - Rum-

burk (40 účastníků)
•  Vedení kurzu animátorů (4. - 6. 2., 25. - 27. 3., 6. - 8. 5.,  

8. - 13. 7., 14. - 16. 10., 4. - 6. 11.)
•  Světové dny mládeže v Madridu, 8. - 23. 8. (92 účastníků)
•  Diecézní živý růženec - každodenní modlitba za diecézi  

(60 účastníků)
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•  Letní tábor pro děti v Hradčanech u Mimoně, 16. 7. - 29. 7. 
(55 účastníků)

•  Podpora činnosti diecézní kapely VíBůh
•  Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK 

(9. - 14. 1., 15. - 20. 5., 9. - 14. 10., 6. - 11. 11.)
•  Spolupráce v rámci Sekce pro mládež ČBK a účast na jejích  

zasedáních (9. - 10. 2., 30. - 31. 3., 8. - 9. 6., 18. 7., 5. - 6. 10.,  
24. - 25.11. (Konference o mládeži), 7. - 8. 12.)

www.dcml.cz
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Diecézní katechetické centrum
Diecézní katechetické centrum (DKC) v Litoměřicích vzniklo v roce 
1990. Jeho posláním je podporovat katechetickou činnost v diecézi 
a starat se o vzdělávání a formaci katechetů. DKC má zajišťovat zpět-
nou vazbu diecéznímu biskupovi a napomáhat k uskutečnění jeho 
pokynů.

Přehled činnosti v roce 2011
Vikariátní setkání pro katechety, učitele náboženství na školách, 
rodiče, kteří učí své děti doma, a kněze, kteří ve svých farnostech 
vyučují náboženství. Program setkání: představení nových interaktiv-
ních DVD (k zapůjčení), nových materiálů k výuce a vzájemná výměna 
zkušeností. Podle možností v místě mše svatá. 

•  28. 3. - arciděkanství v Liberci  
(pro vikariáty liberecký a turnovský)

•  11. 4. - fara v České Lípě (pro vikariáty českolipský, děčínský 
a mladoboleslavský)

• 23. 5. - fara v Žatci (pro vikariáty lounský a krušnohorský)
•  13. 6. - DDKT v Litoměřicích (pro vikariáty litoměřický, teplický 

a ústecký)

Diecézní setkání dětí v Litoměřicích, 25. 6., Diecézní dům kardinála 
Trochty (DDKT), účast zhruba stovky dětí, rodičů, katechetů a kněží. 

Celostátní kongres katechetů na Velehradě, 26. - 29. 10., účast  
12 katechetů z litoměřické diecéze.
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Účast zástupce DKC na pravidelných pracovních schůzkách diecézních 
center v republice (práce na metodickém dokumentu k výuce a práci 
center). Jedna z těchto schůzek se konala i v DDKT v Litoměřicích.

Účast vedoucího DKC na pravidelných zasedáních Komise pro katolic-
kou výchovu ČBK.

Celoročně: objednávání, přímý prodej a zasílání učebních pomůcek 
a materiálů k výuce náboženství jednotlivým farnostem na základě te-
lefonické či mailové objednávky katechetů, zapůjčování DVD a vybra-
ných knih katechetům i ostatním zájemcům (novinkou je interaktivní 
DVD s tématikou Biblických příběhů s kvízem vztahujícím se k dané-
mu příběhu), mapování a doporučování novinek na trhu, týkajících 
se práce v katechezi, včetně internetových stránek s interaktivními 
pomůckami. Spolupráce s jinými diecézními katechetickými centry, 
vydavatelstvími, Misijním dílem ČR apod.

Tyto informace a možnosti dostávají všichni katecheté s kanonickou 
misí vedení v databázi DKC.
http://dkc.dltm.cz/
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Diecézní centrum pro rodinu
Náplní centra je pastorační činnost v oblasti rodiny. Centrum pořádá 
různé kurzy, semináře a přednášky. 

Přehled činnosti v roce 2011
•   XIX. ročník týden letního kurzu Manželských setkání v Litomyšli 2011 

(176 účastníků, z toho 49 manželských párů, 47 dětí, 27 pečo-
vatelů, 3 kněží a rodinný terapeut)

•   Dvě víkendové obnovy Manželských setkání 
(112 účastníků, 53 manželských párů a 2 kněží a 4 odborníci)

•  Čtyři víkendy pro ženy 
(73 účastnic, 1 kněz a 2 odborníci)

•  Dva víkendy pro muže 
(73 účastníků, 1 kněz a 4 odborníci)

•  Dva kurzy společné přípravy snoubenců v rodině 
(8 účastníků, 4 dvojice a 3 moderující páry)

•  Víkend pro otce s dospívajícím synem I 
(46 účastníků, 23 otců a 23 synů, 1 kněz a 10 pořadatelů)

•  Pokračovací Víkend pro otce s dospívajícím synem II 
(36 účastníků, 18 otců a 18 synů, 1 kněz a 9 pořadatelů)

•  Víkend pro syny III 
(26 účastníků, 1 kněz a 6 pořadatelů)

•  Diecézní pouť rodin 
(cca 150 účastníků)

•  Měsíční setkávání chlapů 
(10 setkání na třech místech diecéze, do kterého je zapojeno 
zhruba100 mužů)

•  Měsíční setkávání žen 
(10 setkání na děkanství v Teplicích, do kterého je zapojeno zhruba  
30 žen)

www.centrumprorodinu.cz
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Diecézní dům kardinála Trochty
Diecézní dům kardinála Trochty (DDKT) byl zřízen 1. září 2002 jako 
středisko pastoračních aktivit, které má sloužit setkávání kněží i vě-
řících nejen diecéze litoměřické, ale i diecézí jiných. Vedle pastorač-
ních aktivit nabízí pronájem místností (víkendové nebo prázdninové 
pobyty). Nyní v pronájmu společnosti In Principio s.r.o., která zde 
provozuje hostel. 

Akce roku 2011
•  Kněžské exercicie (13. - 18. 3.)
•  Kněžské dny (11. 5. a 27. 10. - s účastí kardinála Miloslava Vlka)
•  Setkání pastoračních asistentů (25. 5. a 26. 10.)
•  Setkání jáhnů (7. 6. a 15. 11.)
•  Formační setkání kněží (14. 6. a 13. 12.)
•  Diecézní setkání mládeže (15. - 16. 4.)
•  Setkání varhaníků (30. 4.)
•  Setkání sbormistrů a varhaníků (1. 10.) 
•  V DDKT se konají pravidelné zkoušky chrámového sboru,  

setkání se seniory a pravidelná výuka náboženství pro děti

Společnost In Principio s.r.o., která má celý areál DDKT od roku 2010 
v pronájmu, zcela zrenovovala během letních měsíců vstup do objektu 
včetně recepce a společenské místnosti, začala s opravami některých 
pokojů, zajistila nepřetržitou službu na recepci a kromě ubytovacích 
služeb zde pronajímala prostory pro různá školení a kurzy.
www.inprincipio.cz
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Odbory biskupské kurie

Ekonomický odbor

Hospodaření diecéze
Veškeré finanční operace jsou v rámci Biskupství litoměřického zajišťo-
vány Ekonomickým odborem. Jedná se o veškeré účetnictví a finanční 
operace, personalistiku, žádosti o dotace a jejich vyúčtování, rozpoč-
ty, výkazy apod. Vedením odboru je pověřen diecézní ekonom. 

V prosinci 2011 bylo na doporučení České biskupské konference zří-
zeno nové oddělení správy majetku, které se zabývá především zále-
žitostmi okolo očekávaného navrácení církevního majetku. V prvotní 
fázi se čtveřice odborných pracovníků zabývala především kontrolou 
historických názvů farností a jejich slučováním či přechodem na ná-
sledovnické právnické osoby. V dalším období bude probíhat kontrola 
všech podkladů, na základě kterých bude prováděno vlastní navrá-
cení majetku – tj. nabývacích titulů k majetku, kompletace výpisů 
z katastru nemovitostí, výpisů z pozemkových knih atd.

Součástí ekonomického odboru jsou rovněž vikariátní účetní, kteří 
poskytují ekonomické služby v rámci jednotlivých vikariátů. Jejich 
pracovní náplň tvoří především vedení účetnictví jednotlivým farnos-
tem, ekonomické poradenství v daňové problematice a provádění 
inventarizací jednotlivých farností.
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Ekonomický odbor

Celkové provozní náklady Biskupství litoměřického:

Hlavní zdroj financování litoměřické diecéze představují dotace na 
mzdy a provozní náklady poskytované Ministerstvem kultury ČR.

V roce 2011 přijato na platy a pojištění duchovních 
(Průměrný hrubý měsíční příjem duchovních byl 16 817 Kč) 84 688 tis. Kč

Přijato na náklady CNS 5 108 tis. Kč
Přijato od MK ČR na opravy církevního majetku 1 507 tis. Kč
Celkové výnosy Biskupství litoměřického v roce 2011 činily 107 356 tis. Kč
Celkové náklady Biskupství litoměřického v roce 2011 činily 106 117 tis. Kč
Výnosy sbírek celkem 
Z výnosů sbírek odesláno na ČBK aj.

2 427 tis. Kč 
1 024 tis. Kč

Přijaté dotace (kromě dotace na platy duchovních):

MK ČR
dotace na tisk publikace Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích 50 tis. Kč
dotace na podporu projektu Noc kostelů 30 tis. Kč

Město Kadaň dotace na rekonstrukci maleb v klášteře 500 tis. Kč

Ústecký kraj
dotace na rekonstrukci maleb v klášteře Kadaň 200 tis. Kč
dotace na restaurování kaple sv. Vavřince 300 tis. Kč
dotace z Fondu hejtmanky na podporu projektu Noc kostelů 20 tis. Kč

Liberecký kraj dotace na podporu projektu Noc kostelů 20 tis. Kč

Město Litoměřice
dotace na restaurování kaple sv. Vavřince 130 tis. Kč
dotace na podporu projektu Noc kostelů 10 tis. Kč

Dary a příspěvky:

T-Mobile Czech Republic a. s. kompenzace formou poskytnuté slevy, podpora publikace  
Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích 160 tis. Kč

HOLS a.s. na podporu projektu Noc kostelů 20 tis. Kč
SAT-AN CableNet & Multimedia s.r.o na podporu projektu Noc kostelů 10 tis. Kč
DISTAV CZ stavební s.r.o. na podporu projektu Noc kostelů 20 tis. Kč
Milan Rousek – přípravné práce  
pro stavby na podporu projektu Noc kostelů 10 tis. Kč

Holsmetal s.r.o.  1 150 tis. Kč
Poradenství pro podniky Aleš Klaudy, spol. s r.o. 170 tis. Kč
Nadační fond Kalich slavnost v Milešově 5 tis. Kč
Přibyl Vladimír 1 mil. Kč

Biskupství královéhradecké na náklady spojené se zaváděním  
jednotného církevního informačního systému 70 tis. Kč
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V roce 2011 nás podpořili:

Dary a příspěvky:
Jiří Černohorský, sklářský ateliér Vitraj 13 tis. Kč
Bořivoj Rak, akademický sochař a restaurátor 15 200 Kč
akad. mal. Václav Potůček, restaurátor 12 tis. Kč
Pavel Susík 15 200 Kč
a další

Celkové provozní náklady Biskupství litoměřického:
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Právní odbor
S odkazem na Kodex kanonického práva (dále jen CIC) napomáhá  
právní odbor diecéznímu biskupovi v řízení diecéze, a to zejména ve 
věci týkající se právní stránky zajištění výkonu správy diecéze. Právní 
odbor dbá o to, aby při výkonu správy diecéze byl jednotlivými sub-
jekty dodržován Kodex katolické církve a právní řád České republiky.   
Právní odbor zajišťuje zejména

A) právní agendu Biskupství litoměřického samotného, tj. zajišťuje 
k podpisu listiny a podává právní stanoviska k listinám uzavíraným 
Biskupstvím litoměřickým, a to zpravidla osobou generálního vikáře.  
Odbor připravuje podklady pro jednání kněžské rady ohledně dis-
pozic se sakrálním majetkem, v případě potřeby podává stanoviska 
k žádostem diecézního biskupa.

B) Právní odbor poskytuje kromě činnosti dle bodu A) metodickou 
a organizační pomoc farnostem či biskupstvím zřízených subjektů, 
a to jednak formou - schvalování listin předložených jednotlivými 
farnostmi a církevními subjekty litoměřické diecéze, konzultacemi, 
písemnými stanovisky či poskytováním vzorů příslušných listin do 
farností a v odůvodněných případech právní odbor zajišťuje vyřízení 
právní záležitosti farnosti komplexně. Dlužno dodat, že činnost téměř 
komplexního vyřizování právní záležitosti za farnost není v praxi od-
boru okrajovou, nýbrž převažující činností: farnosti nejsou odborně 
a bohužel zpravidla ani finančně vybaveny natolik, aby si své právní 
záležitosti byly s to zajistit samy.

C) Právní odbor, resp. právník odboru zastupuje Biskupství litomě-
řické v právních věcech u jednání soudů či jiných orgánů a institucí 
(dědické řízení, plnění ze smluv o dílo, smluv nájemních atd.). 
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Na vůdčím mottu práce odboru se od r. 2009 nic nemění: pro práci 
odboru je kromě hlediska dodržování práva světského určující zájem 
na tom, aby Biskupství litoměřické, a zejména pak žadatelé z řad 
farností, církevních škol (které nejsou zpravidla vybaveny odborným 
aparátem) aj. nebyly uzavřením smlouvy či jiné listiny poškozeni 
z hlediska pastoračního či ekonomického (viz. CIC). Odbor při vyřizo-
vání své agendy do značné míry dbá i na to, aby byla v rámci vyřízení 
věci řádně objasněna objektivní situaci církevních právnických osob 
jako vlastníků majetku (např. vysvětlení ekonomické závislosti církve 
na státu, problémy s opravami památek, na které se nedostává pro-
středků, uspořádání farností – jejich právní subjektivita atd.). Úsilí 
věnované této stránce práce se pozitivně odráží ve zlepšující se spo-
lupráci zejména se zástupci samosprávy i státních orgánů.

Odbor se podařilo od února 2011 posílit, tj. v odboru pracují již dva 
právníci a jeden odborný referent vyřizující především administrativní 
práci. 

Právní odbor
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Stavební odbor
Navzdory nepříznivé finanční situaci se v roce 2011 podařilo na úze-
mí litoměřické diecéze realizovat opravy církevních objektů ve výši 
přes 70 milionů Kč. Významnější realizace a přehled hlavních oprav 
ve vikariátech:

Farnost Zasvěcení Popis prací Kč
Březno u Ml. Boleslavi kostel sv. Václava statické zajištění, obnova krovu a střechy 700 000
Bohosudov kostel P. Marie Bolestné fasáda a kamenosochařské prvky 570 000
Bohosudov kostel Nanebevzetí P. Marie v Krupce vitráže 570 000
Brenná kostel sv. Jana Křtitele oprava střechy pokračování 1 200 000
Březno u Chomutova kostel sv. Petra a Pavla dokončení fasády 510 000
Bukovno kostel sv. Jana Nepomuckého oprava krovu, výměna části krytiny 601 356
Cvikov kostel sv. Alžběty Uherské oprava střechy pokračování 660 000
Dlouhý Most kostel sv. Vavřince oprava střechy pokračování 850 000
Dobrovice kostel sv. Václava v Sýčině statické zajištění věže 823 061
Dubnice kostel Narození P. Marie oprava střechy pokračování 590 000
Horky n. Jizerou kostel sv. Mikuláše obnova fasády 700 000
Horní Prysk kostel sv. Petra a Pavla oprava sakristie 700 000
Horní Prysk kostel sv. Petra a Pavla GO celého kostela vč. restaurování oltáře 8 500 000
Citoliby kostel sv. Klimenta v Chlumčanech oprava fasády a interiéru 3 937 863
Jedlka kostel sv. Anny GO kostela 7 500 000
Kadaň kostel 14 sv. Pomocníku, kl. restaurování interiéru 1 500 000
Kněžmost kostel sv. Františka z Assisi oprava střechy věže 540 000
Koštice kostel sv. Antonína Paduánského statické zajištění kostela, zahájení GO 600 000
Kruh kostel sv. Vojtěcha oprava fasády, oken dokončení 802 000
Lenešice kostel sv. Šimona a Judy dostavba věže - etapa 2011 890 000
Liberec kostel sv. Kříže, hřbit. oprava části střechy 550 000
Libotenice kaple Všech svatých v Rohatcích celková obnova - začátek akce 700 000
Lovosice kostel sv. Václava oprava střešního pláště a krovu sakristie 500 000
Markvartice u Děčína kostel sv. Martina dostavba kůru, nová podlaha, výplně oken 3 500 000
Mladá Boleslav kostel sv. Mikuláše ve Vinci obnova vstupního portálu a obvodové zdi 900 000
Mnichovo Hradiště kostel Narození P. Marie oprava krovu a střechy 730 000
Paseky n. Jizerou kostel sv. Václava oprava střechy 1 237 000
Polevsko kostel Nejsvětější Trojice GO kostela 5 500 000
Rumburk Loreta restaurování nad Sv. schody 2 200 000
Rychnov u Jabl. n. Nisou kostel sv. Václava vnější schodiště 560 000
Staré Křečany kostel sv. Jana Nepomuckého rekonstrukce krovu báně věže kostela 870 000
Stráž n. Nisou kostel sv. Kateřiny oprava střechy 1 200 000
Verneřice kostel sv. Anny oplechování báně věže, oprava lucerny 2 500 000
Žitovlice kostel sv. Václava oprava krovu 730 000
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Stavební odbor

Přehled hlavních oprav ve vikariátech litoměřické diecéze v roce 2011: 

Českolipský vikariát

•  celková oprava kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku, hlavním 
zdrojem financování je Program rozvoje venkova Ministerstva 
zemědělství ČR

•  dokončení obnovy fasád kostela sv.Vojtěcha v Kruhu, a to včetně 
výplní otvorů, hlavním zdrojem financování je Program záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR 

Děčínský vikariát

•  celková oprava kostela sv. Petra a Pavla v Prysku, hlavním zdro-
jem financování je Program rozvoje venkova Ministerstva země-
dělství ČR

•  celková oprava kostela sv. Anny v Jedlce, hlavním zdrojem finan-
cování je Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR

Krušnohorský vikariát

•  dokončení obnovy fasád kostela sv. Petra a Pavla v Březně 
u Chomutova, hlavním zdrojem financování je Program záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a finanční 
prostředky Obce Březno 
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Stavební odbor
Liberecký vikariát

•  oprava střechy kostela sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou, hlavním 
zdrojem financování je program Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva 
kultury ČR a finanční prostředky Krajského úřadu Libereckého 
kraje, Římskokatolické farnosti Stráž nad Nisou a Obce Stráž nad 
Nisou 

•  oprava střechy kostela sv. Kříže v Liberci, hlavním zdrojem finan-
cování je Havarijní program Ministerstva kultury ČR a finanční 
prostředky Krajského úřadu Libereckého kraje a Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství v Liberci 

Litoměřický vikariát

•  zahájení celkové obnovy kaple Všech svatých v Rohatcích u Dok-
san, hlavním zdrojem financování je Program záchrany architek-
tonického dědictví Ministerstva kultury ČR 

Lounský vikariát

•  dokončení obnovy střechy a věží kostela sv. Václava v Novém 
Sedle u Žatce, hlavním zdrojem financování je Program záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR 

•  realizace celkové obnovy koste-
la sv. Klimenta v Chlumčanech 
(ŘKF Cítoliby), hlavním zdrojem fi-
nancování je Program rozvoje ven-
kova Ministerstva zemědělství ČR, 
opravy zajistila Obec Chlumčany 
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Odbor památkové péče
Odbor památkové péče je samostatným odborem biskupské kurie, který 
se zabývá dokumentací, inventarizací a péčí o kulturní památky, jež jsou 
ve vlastnictví litoměřického biskupství nebo ve vlastnictví jemu podříze-
ných právnických osob, i ostatních předmětů kulturní povahy.

Ve spolupráci se státními institucemi (Ministerstvo kultury ČR, Národní 
památkový ústav) koordinuje program ISO (integrovaný systém ochra-
ny movitého kulturního dědictví), eviduje krádeže, zajišťuje prezentaci 
církevního umění.

Spravuje historické knihovní fondy biskupské a kapitulní knihovny. Me-
todicky řídí práci diecézního organologa a kampanologa.

Diecézní konzervátorské centrum
Pracovníky Diecézního konzervátorského centra (DKC) byly v roce 2011 
zdokumentovány tři desítky sakrálních objektů na území litoměřické 
diecéze. Pořízená dokumentace je postupně zpracovávána v programu 
ArtGuard.

Po celý rok byly průběžně poskytovány podklady jednotlivým vikariát-
ním účetním, vyřizovala se badatelská agenda (žádosti studentů, bada-
telů, institucí, nakladatelství).

Byly vyhotoveny přes dvě desítky výpůjčních či darovacích smluv na 
movité předměty.

Díky poskytnutým dotacím mohly být zrealizovány tyto projekty: „Prů-
vodce po Dómském náměstí v Litoměřicích“, „Restaurování nástěnné 
výmalby kaple sv. Vavřince v biskupské rezidenci – II. etapa“, „Restau-
rování obrazu K. Škréty Archanděl Rafael se sv. Tobiášem v katedrále 
sv. Štěpána – II. etapa“.
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DKC organizačně spolupracovalo při přípravě výstav „Zničené kostely 
severních Čech 1945–1989“, „Gotické deskové malířství v severozápad-
ních a severních Čechách“ a „Středověké umění na Českolipsku“. 

Byla zahájena spolupráce s Ateliérem restaurování výtvarných děl ma-
lířských a polychromované plastiky / škola Karla Strettiho Akademie 
výtvarných umění v Praze.

Na Ministerstvu kultury ČR byla zaevidována Knihovna Biskupství lito-
měřického a v této souvislosti též vyhotoven knihovní řád a zřizovací 
listina knihovny. Pokračovala katalogizace fondu kapitulní knihovny 
v databázi Clavius.

Diecézní organolog a kampanolog
Zvony:

•  Oprava zvonové soustavy kostela v Levíně

•  Příprava přemístění zvonu z kostela v Michalovicích do věže  
farního kostela v Bělé pod Bezdězem

•  Pokračování dokumentace zvonů převážně na území vikariátů  
turnovského, mladoboleslavského a lounského

Varhany:

•  Příprava renovace varhan poutního kostela v Bozkově

•  Příprava opravy varhan farního kostela v Mukařově  
u Mnichova Hradiště

•  Příprava novostavby varhan arciděkanského kostela v Mělníku  
(příprava výběrového řízení)

•  pokračování dokumentace varhan převážně na území vikariátů  
turnovského, mladoboleslavského a lounského
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Odbor památkové péče
Restaurátorský ateliér 

Restaurátorské práce provedené v roce 2011:

Rezidence
•  portréty biskupů: Vahala, Milde, Weber (čištění, lakování)
    Chlumčanský (restaurování)
•  soubor dvou květinových zátiší, 35-2047, restaurování
•  křížek s korpusem, restaurování

Kurie
•  tři portréty kanovníků, restaurování
•  místnost v přízemí kurie – odkryv malby

Katedrála sv. Štěpána
•  obraz Čtrnácti sv. pomocníků z BO, 35-2006, čištění

Kapitula
•  portrét arcibiskupa Příchovského, čištění, lakování

Depozitář
•  soubor soch z Nebočad (osm světců, čtyři evangelisté), petrifikace
•  Madona z Chlumu, 35-104 , příprava na výstavu
•  Madona z Počerad, 35-1134, slepení sochy, upevnění polychromie

Farnosti
•  ŘKF Křemýž, socha Trůnící P. Marie z Ježíškem z BO, petrifikace
•  ŘKF Lenešice, obraz Zavraždění sv. Václava, petrifikace rámu
•  ŘKF Levín, soška putti z kazatelny, 35-2508, petrifikace, 

socha Immaculaty, 35-2514, petrifikace
•  ŘKF-děkanství Litoměřice, skizza hlavního oltářního obrazu,  

35-2111, čištění, lakování
•  ŘKF Lovosice, obraz Bitva u Lovosic, restaurování
•  ŘKF Světec, obraz sv. Anny z BO, restaurování
•  ŘKF Úštěk, obraz sv. Petra Kanisia, restaurování
•  ŘKF Zahořany, obraz Ex voto, restaurování
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Odbor památkové péče

Kapitulní knihovna
Během roku 2011 bylo katalogizováno v databázi Access zhruba osm 
tisíc svazků, což podle odhadů představuje přibližně necelou polovinu 
celkového počtu svazků litoměřické kapitulní knihovny. Ztráty z mezi-
dobí 1945-1990 jsou v současné době neodhadnutelné.

Přibližně tři tisíce svazků z výše uvedeného počtu jsou staré tisky, zby-
lých pět tisíc jsou, až na dílčí jednotliviny, tisky z 19. století. Prvotisků 
je čtyřicet a paleotypů asi jeden tisíc.

V lednu byla zakoupena knihovnická databáze Clavius. Následná 
konverze dat do formátu MARC21 trvala od konce května do začátku 
prosince roku 2011. V současné době se doplňují informace k jednot-
livým dílům, aby data odpovídala standardům pro minimální zápis do 
souborného katalogu.
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Kancléřství
Kancléřství zajišťuje evidenci a třídění korespondence, vyhotovení 
a odesílání úředních listin a jejich uchovávání ve spisovně. Připravuje, 
vydává a expeduje oběžník Acta Curiae Episcopalis Litomericensis 
(ACEL). Zodpovídá za obsah webové prezentace a elektronického 
katalogu.

Archiv
Rok 2011 byl pro archiv biskupství především obdobím, v němž se 
konsolidovala situace po mnoha změnách, které nastaly v roce 2010. 
Především byla ustálena síť archivních místností a v podstatě ukonče-
no i rozsáhlé stěhování archivního materiálu, který byl jednou z hlav-
ních náplní dosavadní činnosti archivu.

Jedním z nejvýznačnějších počinů archivu bylo – v účinné spolupráci 
s pracovníkem IT i dalšími kolegy – zavedení elektronické spisové 
služby na biskupství. Tato zásadní inovace byla komplikována řadou 
okolností, zejména nemožností vyzkoušet si testovací verzi, avšak 
nakonec i přes řadu dílčích problémů uspěla. Z archivního hlediska 
bylo zavedení elektronické spisové služby významné zejména z toho 
důvodu, že byl vytvořen a schválen nový spisový řád i spisový plán.

Nemalá část činnosti byla vykonána i v oblasti farních archivů a kniho-
ven. Tyto fondy se částečně nacházejí na biskupství, obvykleji ale 
ještě na jednotlivých farách. Po dohodě s  duchovními správci bylo 
množství písemností předáno do příslušných archivních fondů ve 
státních okresních archivech. Z farních knihoven pak byly prohlédnuty 
a částečně uspořádány bibliotéky v Jiříkově, Mělníce, Vysoké u Mělní-
ka a Ústí nad Labem-Skoroticích. Jejich další zpracování, tj. zejména 
katalogizace je průběžně plánována na následující léta. 

V loňském roce se také podařilo uzavřít depozitní smlouvy, zajišťují 
jednotlivým farnostem vlastnické právo k jejich archiváliím uloženým 
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ve státních archivech, s posledními dvěma zbývající partnery, a to Stát-
ním oblastním archivem v Plzni a Archivem města Ústí nad Labem. 

Byl vypracováván soupis duchovních působících přibližně v minulých 
150 letech v jednotlivých farnostech litoměřické diecéze a obsáhlá 
archivní rešerše pro stavebně-historický průzkum kostela v Milešově, 
na jehož základě by měla proběhnout oprava objektu.

Archiv biskupství vzhledem k jeho fondům (zejména tzv. Archivu 
far I a Sbírce pamětnic) navštívilo celkem 26 osob, které uskutečnily 
34 badatelských návštěv. 

Archiv biskupství se v kooperaci s odborem památkové péče zapojil do 
projektu „Zaniklé sakrální stavby severních Čech“, jehož záměrem je 
zmapovat devastaci církevních objektů v severních Čechách mezi léty 
1945 a 1989. 

Nadále pokračovala spolupráce s Katedrou historie Filozofické fakulty 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a s Katedrou historie Filo-
zofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
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Oddělení 
informačních technologií (IT)

Oddělení zajišťuje prostřednictvím administrátora IT provoz teleko-
munikačních sítí úřadu biskupství, správu interních databází, softwa-
rových aplikací, webové prezentace a poskytuje technickou podporu 
ostatním zaměstnancům biskupství.

Na počátku roku 2011 byl úspěšně nasazen systém elektronické 
spisové služby. V rámci projektu církevního informačního systému se 
litoměřické biskupství stalo velmi aktivním členem. Na jaře 2011 byl 
nainstalován server BlackBerry, poskytující vybraným zaměstnancům 
vyšší uživatelský komfort. Snížily se náklady na údržbu některých 
softwarových aplikací a pod hlavičkou rámcové smlouvy České bis-
kupské konference pokračovala úspěšná spolupráce se společností 
T-Mobile Czech Republic a.s., též se rozšířil počet administrovaných 
farností přímo z biskupství. Několika farnostem byla provedena opti-
malizace nákladů za telekomunikační služby a poskytnuta technická 
pomoc v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů. Oddělení 
se mj. zabývá přípravou podkladů pro nájemní smlouvy. V závěru roku 
byl rovněž plně zprovozněn elektronický docházkový systém.

Pro potřeby katalogizace kapitulní, biskupské a farních knihoven byl 
zakoupen software Clavius. Stávající katalogizační data byla převede-
na do formátu MARC21. Společný webový katalog je nyní přístupný 
na adrese http://clavius.dltm.cz.
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Komunikace

Internet
Oficiální stránky Biskupství litoměřického slouží k informování veřejnos-
ti nejen o dění v diecézi, ale rovněž o důležitých církevních, společen-
ských či kulturních akcích celorepublikového významu. Na stránkách 
jsou uvedeny informace o Biskupství litoměřickém, včetně jeho historie, 
aktuální události, fotogalerie, kalendář akcí, výběr z diářů představitelů 
diecéze a informace o diecézi, dále kontakty, důležité odkazy apod. 
www.dltm.cz

Elektronický katalog litoměřické diecéze
Webová prezentace biskupství se rozšířila o některé části stávající verze 
diecézního elektronického katalogu (farnosti, vikariáty, bohoslužby, 
charity, církevní školy zřizované biskupstvím apod).
http://katalog.dltm.cz/web/

Časopis Zdislava
Biskupství litoměřické vydává již několik let diecézní časopis pojme-
novaný po patronce litoměřické diecéze, svaté Zdislavě. Jeho poslá-
ním a cílem je informovat o aktivitách a životě litoměřické diecéze.
www.dltm.cz/zdislava
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Církevní školství 2011

Biskupství litoměřické bylo k 1. lednu 2011 zřizovatelem těchto 
církevních školských zařízení:

 Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov 
  Katolická základní škola majora Rudolfa Háska,  

Jablonec nad Nisou
 Gymnázium Varnsdorf

Biskupství litoměřické jakožto zřizovatel sleduje, kontroluje a vyhodno-
cuje své školy, a to i z hlediska jejich ekonomicko-správní činnosti na 
základě dodaných ročních výkazů.

Biskupský vikář pro záležitosti církevního školství a vzdělávání Diecéze 
litoměřické doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD., zemřel 7. ledna 2011.

Zodpovědným za školství v diecézi je generální vikář P. Mgr. Stanislav  
Přibyl CSsR. Referentem pro církevní školství byl jmenován Jakub Myšička.
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Církevní školství

Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov
www.bgbzs.cz

Škola je tvořena úplnou základní školou, kterou na-
vštěvuje 209 žáků, osmiletým a čtyřletým gymnáziem, 
jež navštěvuje 194 studentů, školní družinou, školním 
klubem a střediskem mládeže. V lednu 2011 proběhlo 
slavnostní ukončení projektu „Rehabilitace Biskup-
ského gymnázia v Krupce a dokončení rekonstrukce 
základní školy“ za účasti litoměřického biskupa, vel-
vyslance Norského království v ČR a dalších hostů. 
Podařilo se rozšířit a zkvalitnit výuku a zlepšit zázemí 
pro mimoškolní aktivity. Žáci mohou využít nabídky 
zájmových kroužků, ale i jednorázových akcí.

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou
www.katolickaskola.cz

Úplná základní škola je zaměřena na výuku cizích jazy-
ků (angličtina, němčina, francouzština), křesťanskou 
etiku a estetiku. Poskytuje vzdělání podle školního 
vzdělávacího programu „Škola pro život“. Výborným 
pomocníkem při výuce cizích jazyků je přátelství školy 
se švýcarskou katolickou farností ve Weinfeldenu, kam 
děti jezdí o prázdninách a kde pobývají v rodinách, 
a přátelství se Základní školou v Chorvatsku. Funguje 
zde školní klub, který nabízí různé zájmové kroužky. 
Školu navštěvuje 91 žáků. V prosinci 2011 byla jmeno-
vána ředitelkou PhDr. Janina Křimská.
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Církevní školství

Biskupské gymnázium Varnsdorf
www.bgv.cz

Gymnázium je postavené na nadstandardních vzta-
zích mezi žáky a vyučujícími, což se jeví jako funkční 
a úspěšné. V současnosti má 294 studentů. Při škole 
působí „Akademie příslibu“, jako první svého druhu 
v Evropě, škola tak poskytuje podnětné prostředí 
dalším 609 zájemcům. Gymnázium v regionu zajišťu-
je výuku náboženství, netradiční aktivity, organizuje 
poutě, duchovní formace, společenství. Škola spolupra-
cuje s tuzemskými i zahraničními subjekty, opakovaně 
a úspěšně se zapojuje do grantů Evropské unie.

V litoměřické diecézi působí další dvě církevní školská zařízení, jež 
mají jiného zřizovatele než Biskupství litoměřické.

Křesťanská základní škola Nativity, Děčín
www.nativity.cz

Zřizovatelem je Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže, Teplice
www.teplice.sdb.cz

Zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha.

Sbírka na katolické školy, vyhlášená v roce 2011, vynesla v litoměřic-
ké diecézi 141 597 Kč.
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Charitní činnost
Diecézní charita Litoměřice

Posláním Diecézní charity Litoměřice je pomoc lidem v nouzi, která 
vychází z křesťanských zásad, bez ohledu na příslušnost k rase, národ-
nosti, náboženství, státní a politické příslušnosti u nás i v zahraničí.

Územními složkami Diecézní charity Litoměřice jsou farní a oblastní cha-
rity. Diecézní charitu (DCH) Litoměřice tvoří celkem 11 profesionálních 
a 12 dobrovolných charit. Oblastní a farní charity provozují jednotlivá 
střediska pomoci, především charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu, osobní asistenci, domovy pro seniory, domovy se zvláštním reži-
mem, azylové domy, azylové domy pro matky s dětmi v tísni, komunitní 
centra a nízkoprahové kluby pro děti, domy na půl cesty, charitní porad-
ny, terénní služby, pomoc cizincům a uprchlíkům, humanitární pomoc 
a zahraniční rozvojovou spolupráci, charitní šatníky a další střediska 
pomoci.

Kromě zmíněných aktivit organizovala DCH Litoměřice v roce 2011 již 
pojedenácté Tříkrálovou sbírku, z jejíhož výtěžku jsou podporovány 
charitní projekty. V témže roce oslavila také 20. výročí svého založení. 
Kromě území České republiky působila v Mongolsku a na Slovensku, 
kde realizovala komunitní a rozvojové projekty. Často využívanou služ-
bou byla Poradna pro osoby v zadluženosti, kterou DCH Litoměřice 
poskytuje od roku 2008 díky podpoře Městského úřadu Litoměřice.
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Charitní činnost
Diecézní charita (DCH) Litoměřice úzce spolupracovala se zahraniční-
mi charitami, mezi které patří DCH Legnice (Polsko), DCH Drážďany 
(Německo) a DCH Görlitz (Německo), s nimiž se podílela na realizaci 
mezinárodních projektů. V roce 2011 tyto organizace společně připra-
vovaly konferenci na téma „Stárnoucí Evropa. Jak se s tím vyrovnávají 
sousedé?“, během níž si účastníci vyměnili zkušenosti z dané oblasti. 

Nosnou ideou činnosti DCH Litoměřice v roce 2011 bylo i nadále 
představovat veřejnosti sociální učení katolické církve, její hodnoty 
a principy prostřednictvím prakticky poskytovaných služeb konkrétním 
potřebným lidem.

Jednotlivé charity na území litoměřické diecéze zaměstnávají celkem 527 
pracovníků. Charita hospodaří s rozpočtem kolem 390 mil. Kč ročně. 
www.dchltm.cz

 



60

Poděkování generálního vikáře

Vážení přátelé a příznivci Biskupství litoměřického  
a litoměřické diecéze,

opět se po roce setkáváme nad Výroční zprávou Biskupství lito-
měřického. Loňský rok, rok 2011, opět ukázal, jak je víra v Boha 
a úcta k předkům a jejich dílu nosnou myšlenkou, hybatelem 
a motivací pro nás samotné. Ačkoli se všude kolem nás mluví 
o krizi, a region, v němž se litoměřická diecéze nachází, nepatří 
mezi ty nejbohatší, podařilo se mnohé. Je jen škoda, že – jak 
praví naše přísloví – peníze světem vládnou. Přestože přímá 
podpora státu do oprav a zhodnocení církevního majetku činila 
necelé dva miliony, podařilo se uskutečnit dílo v hodnotě ně-
kolika desítek milionů korun. Je to bezesporu tím, že duchovní 
správci i farníci mají své kostely rádi. Čím dál tím víc však sílí 
také zájem obcí a obyvatel, ať věřících či nevěřících, protože si 
všichni uvědomujeme, že kostel je nezřídka nejvýznamnější pa-
mátkou v obci a je třeba na něj být pyšní, avšak je třeba také pro 
tuto dominantu obce něco udělat. Objevuje se ochota udělat 
něco na kostele dobrovolně, v době, kdy jsme si zvykli, že všech-
no musí dělat firmy – odborně, ale draze. Objevuje se zájem 
o kostel či faru, o jejich historii, roste chuť uspořádat v kostele 
tu či onu kulturní událost, která – je-li dobře uchopena – je také 
příležitostí zvěstovat evangelium, protože tyto krásné objekty 
nevznikly samoúčelně, ale jako výraz víry v Boha a nezřídka 
vděčnosti za Boží zásah v životě člověka. Jako vlna se šíří zájem 
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o kostel v rámci Noci kostelů, můžeme říci již evropského hnutí, 
kdy desetitisíce lidí navštěvují kostely za neotřelých okolností, 
aby tyto stavby poznali a více si je zamilovali.

Malý princ řekl: „Co je důležité, je očím neviditelné.“ A tak 
i v tomto případě nemůže postihnout výroční zpráva vše, co by 
bylo třeba sdělit a prezentovat. Ty podstatné věci se dějí „za 
zrakem“ a nezřídka jsou skutečně zázrakem. Výčet aktivit, které 
podává tato výroční zpráva, by měl vést k údivu a vděčnosti za 
dobrou vůli tolika lidí, a v posledku za lásku Boha k člověku. 

Děkuji všem, kteří jsou činiteli této Výroční zprávy: v první řadě 
svým spolupracovníkům na biskupství, všem kněžím, jáhnům 
a pastoračním asistentům, a v posledku všem, kteří se v loň-
ském roce jakýmkoli způsobem setkali v dobrém s katolickou 
církví v naší diecézi. Bůh ať všem žehná!

P. Stanislav Přibyl 
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