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                                                            ÚVOdNÍ slOVO bisKUPA 

Smysl naší „Výroční zprávy“ není jen v tom, že administrativním způsobem před-

kládá zajímavá a jinde nezveřejňovaná fakta o rozmanitém životě litoměřic-

ké diecéze, ale je i jistým svědectvím, možná i mezi řádky skrytým, jak jsme my,  

křesťané této diecéze, v uplynulém roce hledali odpovědi na pestré otázky dětí,  

mladých lidí i všech ostatních dospělých bratří a sester, do jejichž blízkosti jsme 

se dostávali. Vždyť je pro Kristovy následovníky a následovnice nesmírně důleži-

té vědět, s jakými otázkami, nápady či starostmi naši rozumně uvažující a hleda-

jící bližní zápasí a jak jim můžeme účinně s laskavostí srdce prospět. Je zřejmé,  

že druhým prospějí a pomohou jen takové odpovědi, které budou až výsledkem  

našeho vlastního uvažování, zkoumání, modliteb a meditací Božího slova. 

Velmi si přeji, aby se při četbě rekapitulace dění za loňský rok neztratila osobní 

tvář jednotlivých údů litoměřického Těla Kristova, jejich nasazení a touha šířit Boží 

království.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

ÚVOdNÍ slOVO 
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stAtUtÁRNÍ ORgÁNy

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

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

ÚdAje O ORgANiZAci

KonTaKT

       Biskupství litoměřické
      dómské náměstí 1/1
      412 88 litoměřice

      IČ:     00445126
      DIČ: cZ00445126

                                                                        
stAtUtÁRNÍ ORgÁNy

     Mons. Mgr. Jan BaxanT  
     20. sídelní biskup litoměřický

     

Mons. ICLic. Mgr. Martin DavíDEK  
generální vikář

ÚdAje O ORgANiZAci, stAtUtÁRNÍ ORgÁNy
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stRUKtURA
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                                                                                                    DiecéZe 

Římskokatolickou církev tvoří místní církve neboli diecéze. diecéze je přesně vymezené 
území, kde žijí katoličtí křesťané. V jejím čele stojí diecézní biskup. se správou diecéze  
a s řízením úřadu diecéze mu pomáhá generální vikář. 
 

d

diecéze litoměřická se rozkládá na 
území pěti krajů České republiky 
(na území Ústeckého a libereckého 
kraje, částečně zasahuje do Králové-
hradeckého a středočeského kraje  
a okrajově do Karlovarského kraje), 
tj. na 9 393 km2. 
Žije v ní téměř sto šedesát tisíc řím-
skokatolických věřících a na jejím 
území se nachází 1 135 sakrálních 
staveb (kostelů a kaplí). 
tvořena je 383 farnostmi, jež jsou 
sdruženy do deseti vikariátů.
jen v 75 farnostech sídlí duchov-
ní přímo, ostatní jsou spravovány 
excurrendo (tzn. do neobsazených 
farností duchovní dojíždějí). 
Působí zde celkem 106 kněží v du-
chovní správě (z toho je 33 řeholních 
kněží) a 17 trvalých jáhnů. Za diecézi 
studují tři bohoslovci. sedm kněží je 
na odpočinku. Pracuje zde 209 pas-
toračních asistentů a dalších pracov-
níků.



biskupství litoměřické je institucí, která biskupovi pomáhá řídit diecézi a nést pastorační  
i administrativní zodpovědnost. Poskytuje profesionální a přitom přátelskou podporu 
jednotlivým společenstvím diecéze. K tomuto účelu je zřízen biskupský úřad, nazývaný  
biskupská kurie.
Biskupství litoměřické jako úřad je organizačně členěno takto:

 1.   BIskup LItoMěřICký

 2.  BIsKupsKá KurIE 
  generální vikář

 3.  DIeCézní souD

 4.  právnICké osoBy zřízené BIskupstvíM LItoMěřICkýM

  a) katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích
  b) Farnosti a Cisterciácké opatství osek

  c) Účelové organizace
   diecézní charita litoměřice
   Farní a oblastní charity
  d)  Církevní školy a školská zařízení
   biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola bohosudov
   Základní škola Antonína bratršovského 
   gymnázium Varnsdorf
   schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek
   Česko-německá mateřská škola svaté Zdislavy

  e)  ostatní

   Mezinárodní centrum duchovní obnovy

 5.   suBJekty s MaJetkovou ÚČastí neBo ČLenstvíM BIskupství

  in Principio s.r.o.
  diecézní lesy litoměřice s.r.o.
  destinační agentura České středohoří, o.p.s.
  PANcRAtiUs, s.r.o.
  sociální farma s.r.o.
  Pro kostely, z.s.
  Křižovatka, z. s.
  Ke stolu s.r.o.
  Agricola isidOR a.s.

 6.  raDy a koMIse
  Biskupská rada
  Kněžská rada
  sbor poradců
  ekonomická rada
  Umělecko-technická rada

 7.   oDBory BIskupské kurIe

  Úřad generálního vikáře 
  Kancléřství 
  ekonomický odbor
  Právní odbor
  Stavební odbor
  Odbor památkové péče

 8.  ÚČeLová zařízení
  diecézní centra
       - Pastorační centrum
       - Katechetické centrum
       - centrum pro rodinu
       - centrum pro mládež
       - interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice

  diecézní dům kardinála trochty
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     bisKUPstVÍ



V roce 2016 bylo v litoměřic-
ké diecézi pokřtěno celkem 
1230 dětí (do 1 roku – 776; 
1–7 let – 369; 8–14 let – 85). 
Zhruba stejný počet rodičov-
ských párů byl připravován 
na křest svých dětí. 
bylo pokřtěno 170 dospělých 
(osoby starší 14 let). 
Uděleno bylo 102 biřmování. 
Na území diecéze bylo uzavře-
no 196 církevních sňatků.

PAstORAce
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Kodex kanonického práva mluví o pastorační péči v souvislosti s úkolem faráře, který má 
pod vedením biskupa jako pastýř pečovat o svěřené společenství křesťanů. Nejdůležitěj-
ším 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 probíhají nejrůznější pastorační aktivity, zejména péče o děti a mládež,  
rodiny s dětmi, seniory, nemocné a další.

diecéZNÍ ceNtRA:

Pastorační centrum  

Katechetické centrum – http://dkc.dltm.cz/

centrum pro rodinu – www.centrumprorodinu.cz

centrum pro mládež – www.dcml.cz

interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice – www.krizovatka.signaly.cz

     PAstORAce



UdÁlOsti ROKU 2016
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svatý rok MILosrDenství
Papež František vyhlásil rok 2016 mimořádným svatým rokem milosrdenství. Zahá-
jen byl 8. prosince 2015 a zakončen byl 20. listopadu 2016. stal se velkou příležitostí  
k setkání každého člověka s božím milosrdenstvím, k posílení víry věřících a k získá-
vání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. U příležitosti svatého roku milosr-
denství litoměřický biskup jan baxant otevřel svaté brány v litoměřicích, liběšicích 
u Žatce, jablonném v Podještědí a bozkově. 

otevření BIskupského pIvovaru v LItoMěřICíCh
biskupský pivovar U sv. Štěpána v litoměřicích byl slavnostně otevřen 5. ledna.  
Minipivovar s restaurací byl vybudován v části objektu diecézního domu kardinála 
trochty (bývalý kněžský seminář), aby doplnil nabídku ubytovacích služeb hostelu  
U sv. Štěpána, které jsou zde provozovány.  Prostory restaurace byly zrekonstruovány 
a technologické vybavení pořízeno jako investice z prostředků finanční náhrady za 
majetek podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

150. výroČí poutního Místa FILIpov
Filipov oslavil 150 let poutní tradice. stěžejní slavností jubilejního roku byla ponti-
fikální mše svatá ve výroční den mariánského zjevení a uzdravení dívky Marie Mag-
daleny Kade (13. ledna 1866) ve čtyři hodiny ráno za účasti litoměřického biskupa 
jana baxanta a německého biskupa Wolfganga ipolta ze Zhořelce/görlitz. V pondělí  
12. září se v Krásné lípě konala česko-německá konference na téma „150 let Filipova“ 
a 13. září se ve Filipově konala slavnostní mše svatá u příležitosti 90. výročí koruno-
vace Panny Marie Filipovské a povýšení zdejšího poutního kostela na baziliku minor. 

c
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p. stanIsLav přIByL ByL zvoLen novýM generáLníM  
sekretářeM ČBk 
Na 105. plenárním zasedání České biskupské konference v hejnicích byl 19. dubna  
zvolen nový generální sekretář ČbK. stal se jím P. stanislav Přibyl cssR, generální  
vikář litoměřické diecéze. Nového úřadu se ujal 1. října, zaměstnancem sekretariátu ČbK 
byl již od 1. května. Úřad generálního vikáře v litoměřicích vykonával sedm a půl roku. 

Mons. MartIn DavíDek ByL JMenován novýM 
generáLníM vIkářeM DIeCéze
Novým generálním vikářem litoměřické diecéze se stal biskupský vikář pro pastoraci  
a sídelní kanovník litoměřické katedrální kapituly Mons. Martin davídek. diecéz-
ní biskup jan baxant oznámil jeho jméno 22. června při mši svaté v kostele Všech  
svatých v litoměřicích. Úřad generálního vikáře litoměřické diecéze vykonává  
od 1. července. 

světový Den MLáDeže v krakově
Mladí lidé z litoměřické diecéze se účastnili ve dnech 25. – 31. července světového dne 
mládeže v Krakově. Před samotným setkáním v Krakově prožili několik dnů ve far-
nostech Kłecko, Mieścisko a damasławek v hnězdenské arcidiecézi – v místech, kde 
působil sv. Vojtěch, jeden z patronů české země a také hlavní patron Polska. 

KoMunItní DůM sv. DIsMase
Ve stráži pod Ralskem byl 20. září slavnostně otevřen Komunitní dům sv. dismase. 
Šanci na nový start do života zde najdou lidé se sociálním znevýhodněním, propuštění 
po výkonu trestu odnětí svobody. biskupství objekt zakoupilo z finanční náhrady za 
nevydaný majetek podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, provozovatelem 
sociálních služeb je Oblastní charita Česká Kamenice. 
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   Z KAleNdÁŘe ROKU 2016

n	1. – 14. ledna
 V litoměřické diecézi probíhala tradiční tříkrálová sbírka. Vykoledováno bylo 2 201 357 Kč.

n	14. – 17. ledna 
 biskupství litoměřické se podruhé účastnilo veletrhu cestovního ruchu gO a RegiONtOUR 2016  

v brně. 

n	leden 
 V nakladatelství Artefactum vyšel první díl soupisu historických a uměleckých památek v poli-

tickém okrese litoměřice. jeho autorem je Vinzenz luksch, duchovní, který stál v roce 1885  
u vzniku diecézního muzea v litoměřicích.

n	4. – 5. března
 Na několika místech v diecézi probíhala modlitební iniciativa „24 hodin pro Pána“.

n	12. března
 diecézní setkání maminek z hnutí Modlitby matek se konalo v liberci-Ruprechticích.

n	12. března
 V Masarykově nemocnici v jilemnici zemřel thdr. Antonín sporer, osobní arciděkan, farář  

ve Vysokém nad jizerou.

n	16. března
 Oblastní charita Most otevřela v litvínově-janově nové komunitní centrum. Na jednom místě 

nabízí lidem v nouzi služby sociální, vzdělávací i volnočasové.

n	18. – 19. března 
 diecézní setkání mládeže v litoměřicích. jeho mottem bylo „blahoslavení milosrdní, neboť 

oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).

n	24. března
 Missa chrismatis s biskupem janem baxantem na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Štěpána  

v litoměřicích.

n	2. dubna
 biskup jan baxant vysvětil na kněze jáhna Víta Machka. slavnost se konala v katedrále  

sv. Štěpána v litoměřicích.

n	4. dubna 
 Po půlstoletí se do jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v litoměřicích vrátila boho-

služba. sloužil ji biskup jan baxant.

n	14. května 
 V jablonném v Podještědí se konala 14. celostátní misijní pouť a misijní den dětí.

n	15. května
 sv. Zdislava se vrátila na lemberk. Na hrad, kde se svou rodinou žila, byl přenesen ostatek 

světice v malém relikviáři při slavnosti seslání ducha svatého.

n	25. – 29. května
 litoměřická diecéze se představila na jubilejních stých Katolických dnech v lipsku.

n	28. května
 V jablonném v Podještědí se konala hlavní poutní slavnost ke sv. Zdislavě. hlavním celebran-

tem mše svaté při diecézní pouti byl litoměřický biskup Mons. jan baxant, hlavním celebrantem 
mše svaté pouti dominikánské rodiny apoštolský nuncius v ČR Mons. giuseppe leanza.
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n	4. června
 slavnost u příležitosti 20 let saletinů v mariánském poutním místě bozkov na semilsku.

n	10. června 
 Při Noci kostelů bylo v diecézi otevřeno 206 církevních objektů, z toho 162 římskokatolických. 

V nich bylo napočítáno celkem více než 33 tisíc návštěvnických vstupů.  

n	21. června – 25. září
 V litoměřicích byl pro veřejnost zpřístupněn okruh vybraných kostelů se školenými průvodci. 

n	8. července
 Zemřel j.M. can. stanislav bečička OP, osobní děkan, emeritní farář v Kamenickém Šenově  

a emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v litoměřicích.

n	10. září 
 centrum pro rodinu pořádalo diecézní pouť rodin ke sv. Zdislavě v jablonném v Podještědí.

n	16. a 17. září
 biskupské gymnázium Varnsdorf oslavilo 20. výročí svého vzniku. 

n	9. října
 Zemřel j.M. can. Vladislav Kara, kněz diecéze hildesheim, čestný kanovník Katedrální kapi-

tuly u sv. Štěpána v litoměřicích.

n	3. listopadu 
 Zemřel j.M. can. Alexej baláž, kanovník - senior Katedrální kapituly u sv. Štěpána v litomě-

řicích, děkan ve Varnsdorfu a osobní arciděkan. 

n	4. listopadu 
 diecézní charita litoměřice oslavila 25. výročí založení.

n	4. – 5. listopadu 
 biskupství litoměřické se potřetí zúčastnilo veletrhu Památky-Muzea-Řemesla 2016 v Praze.

n	12. listopadu
 V interdiecézním centru mládeže v Příchovicích se konalo první diecézní fórum mládeže.
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celkové výnosy biskupství litoměřického činily 
106,7 mil. Kč, přičemž 81% tvořil příspěvek státu 
na činnost dle § 17 zákona č. 428/2012 sb., o ma-
jetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi.
biskupství dále obdrželo finanční náhradu dle §18 
ve výši 123,0 mil. Kč, kterou investuje do finanč-
ních instrumentů a nemovitostí s cílem zajistit vý-
nosy pro soběstačné fungování diecéze v dalších 

  hOsPOdAŘeNÍ diecéZe

 

přehled výnosů a nákladů v roce 2016

výnosy v roce 2016 v tis. Kč   biskupství litoměřické    Farnosti a kapitula*

sbírky a dary 4 385 26 491

nájmy a pachty 7 531 27 268

dotace 3 411 49 438

příspěvek na činnost dle § 17 86 738 -

ostatní 4 604 45 191

CeLkeM 106 669 148 388

 
nákLaDy v roce 2016 v tis. Kč   biskupství litoměřické    Farnosti a kapitula*

mzdy a sociální a zdravotní pojištění 86 622 4 581

opravy a údržba 4 673 72 929

materiál, enegie a služby 14 998 23 758

dary 7 332 4 346

ostatní 15 591 27 678

CeLkeM 129 216 133 292

*  na základě neauditovaných podkladů získaných od zřizovaných subjektů před vydáním výroční zprávy 

  

Činnost biskupství litoměřického svým příspěvkem v roce 2016 podpořili:

letech, kdy pokračuje snižování příspěvku státu na činnost, až bude v roce 2030 zcela 
zrušen. Nejvyšší nákladovou položkou biskupství litoměřického byly mzdy a sociální  
a zdravotní pojištění, které činily 86,6 mil. Kč

Z hlediska farností byly nejvýznamnějšími příjmy dotace na opravy památek ve výši  
49,4 mil. Kč a sbírky a dary ve výši 26,5 mil. Kč. Zisk z hospodářských činností farností 
činil 34,3 mil. Kč.
Největší nákladovou položkou byly ve farnostech opravy majetku v částce 72,9 mil. Kč.
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VÝKAZ ZisKU A ZtRÁty
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ROZVAhA
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PŘÍlOhA ÚČetNÍ ZÁVĚRKy
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                                                                                  stAVebNÍ ČiNNOst 

stavební odbor litoměřického biskupství poskytuje prostřednictvím vikariátních tech-
niků odbornou pomoc farnostem litoměřické diecéze v oblasti zajištění technických  
podmínek oprav a údržby církevních objektů.  dle požadavku administrátorů farností sjed-
nává odborné posudky a konzultace, zajišťuje dotace a realizaci oprav církevních objektů  
a veškerá jednání týkající se stavebně-technického stavu památkově chráněných i ne-
chráněných církevních objektů.

V roce 2016 se na území litoměřické diecéze podařilo realizovat opravy církevních objek-
tů ve výši 95 milionů Kč. 

významnější realizace:

Zákupy, farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána – Obnova střešního pláště ............................. 1 100 686 Kč
chomutov-březno, fil. kostel sv. Petra a Pavla – Obnova interiéru a elektroinstalace .......1 780 000 Kč
Český dub-letařovice, fil. kostel sv. jakuba staršího – Fasáda ...............................................1 450 000 Kč
Minice, farní kostel sv. Martina – Obnova střechy a krovu ....................................................... 1 120 000 Kč
Mělník, farní kostel sv. Petra a Pavla – iii. etapa restaurátorské práce na stropu hl. lodě ........ 1 343 228 Kč
březno u Mladé boleslavi, farní kostel sv. Václava – Obnova fasády a odvodnění .............. 1 120 000 Kč
litoměřice, kanovnické domy – Obnova střešní krytiny + fasáda čp. 3 .................................1 878 000 Kč
Kněžmost, farní kostel sv. Františka z Assisi – Obnova krovu a střechy ............................... 1 300 000 Kč
Markvartice u děčína, farní kostel sv. Martina – Obnova schodiště, 
zvonové stolice, interiéru ..................................................................................................................... 1 909 043 Kč

Kostel sv. Martina, Markvartice
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§
   PRÁVNÍ OdbOR 

V součinnosti s ostatními odbory kurie biskupství a s odkazem na Kodex kanonického prá-
va napomáhá diecéznímu biskupovi v řízení diecéze, a to zejména ve věci týkající se právní 
stránky zajištění výkonu správy diecéze. 
Odbor zajišťuje zejména právní agendu biskupství litoměřického samotného – farnostem  
a jiným podřízeným subjektům v diecézi poskytuje právní poradenství v jednoduchých práv-
ních záležitostech, včetně metodické a organizační pomoci, poskytování vzorů smluv atd.  
V tomto účinně spolupracuje s oddělením správy majetku biskupství, které se přednostně 
věnuje agendě nájmů, pachtů a smluv o služebnostech sjednávaných v diecézi. 
Právní odbor komplexně vyjednává agendu převodů tzv. posvátných míst a budov v diecé-
zi, v tomto směru též 2x ročně předkládá písemné podklady pro jednání poradních orgánů 
diecézního biskupa. 
svojí činností se odbor podílí nejen na řešení vlastních právních problémů církevních sub-
jektů na území diecéze, ale v kontaktu s účastníky těchto vztahů (zejména vedení obce, 
města) též na prezentování stanovisek a postojů, které biskupství a farnosti jako reprezen-
tanti církve zaujímají. 
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Odbor se zabývá dokumentací, inventarizací a péčí o kulturní památky a ostatní před-
měty kulturní povahy, jež jsou ve vlastnictví litoměřického biskupství nebo ve vlastnictví 
jemu podřízených právnických osob. Ve spolupráci se státními institucemi (Ministerstvo 
kultury ČR, Národní památkový ústav) koordinuje program isO (integrovaný systém 
ochrany movitého kulturního dědictví), eviduje krádeže, zajišťuje prezentaci církevního 
umění. spravuje historické knihovní fondy biskupské a kapitulní knihovny. Metodicky 
řídí práci diecézního organologa a kampanologa a diecézního restaurátora.

Diecézní konzervátorské centrum
Proběhla ii. etapa stěhování diecézního depozitáře (sochy, obrazy), začala etapa iii. (pre-
ciosa). Vyřizování badatelské agendy (žádosti studentů, badatelů, institucí, nakladatel-
ství). Vyhotoveno přes pět desítek výpůjčních či darovacích smluv na movité předměty.
Pokračující spolupráce s Ateliérem restaurování výtvarných děl malířských a polychro-
mované plastiky – škola Karla strettiho Akademie výtvarných umění v Praze.
spolupráce na přípravě projektu „Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkán-
ském klášteře v Kadani“ (iROP).

OdbOR PAMÁtKOVé PéČe
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knihovna
Pokračovala katalogizace starých tisků, které byly prokazatelně v držení kapitulní knihov-
ny již v první polovině 18. století. Ke konci roku byly takto zpracovány v podstatě všech-
ny signatury oktávového formátu, které dohromady tvoří přibližně 900 katalogizačních  
záznamů. Koncem roku byl zakoupen nový knihovnický program tritius, který nově 
umožnil také katalogizování dalších typů dokumentů (hudebnin, map, periodik apod.), 
na jejichž zpracovávání proběhlo školení knihovníka. 

spolupráce při přípravě výstav:
• „grenzenloser spätbarock. Philipp leubner und die Kunst an der lausitzer Neisse 

1750–1800“, städtische Museen Zittau
• „bez hranic – Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“,  pobočka Muzea Karlo-

vy Vary v jáchymově
• „severozápadní Čechy za vlády lucemburků“, Regionální muzeum v teplicích
• „Karel iV. na zakázané stezce. Umění lucemburků a jagellonců v oblasti dnešního 

liberecka a horní lužice“, Oblastní galerie v liberci
dokončení projektu „Restaurování oltáře v kapli sv. Václava v Keblicích“.

restaurátorský ateliér 
V ateliéru bylo zrestaurováno 14 malířských i sochařských uměleckých děl, např. roz-
měrný obraz jezdecká bitva od tobiase Querfurta ml. nebo portrét Františka i. od Fran-
tiška tkadlíka z biskupské rezidence. Restaurátorka provedla restaurátorský průzkum  
v pěti kostelích litoměřické diecéze.

Diecézní organolog a kampanolog
Větší opravy zvonových příslušenství proběhly u čtyř kostelů. dále bylo opraveno šest 
varhanních strojů (za nejdůležitější považujme opětné uvedení do provozu varhan  
arciděkanského kostela v chomutově a záchranu pozitivu z Vlčího Pole s jeho přemístě-
ním do kostela Všech svatých v litoměřicích). 
Nadále průběžně probíhá restaurování cenných varhan v bozkově a Klášterci nad Ohří.

OdbOR PAMÁtKOVé PéČe
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                                                                                                      ARchiV

Činnost archivu spočívala především v běžných úkonech – třídění a pořádání starších 
písemností na biskupství, administraci aktuální spisové služby biskupství, dohledávání 
potřebných dokumentů pro chod biskupství i péči o farní archivy a knihovny. definitiv-
ně se podařilo kodifikovat vlastnictví historických archivních fondů farních úřadů, které 
jsou na základě depozitních smluv uložené ve státních archivech, současnými farnostmi, 
a jejich explicitním uvedením v příslušných evidenčních listech. 
do státních archivů byla dále uložena řada dalších historických písemností, např. z far  
ve Vejprtech, Mcelích či Nebuželích i z historických svozů uložených na biskupství. 
Průběžně pokračovalo i skenování farních kronik a katalogů kněžstva. 

Za nejvýznamnější archivní akvizici je nutné považovat soubor neznámých projevů  
biskupa trochty z let 1947–1950 od soukromého dárce. 
Archiv biskupství v roce 2016 navštívilo celkem 24 badatelů, kteří zde vykonali 31 bada-
telských návštěv.
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   KOMUNiKAČNÍ MédiA

n	Internet www.dltm.cz

Oficiální stránky biskupství litoměřického slouží k informování veřejnosti nejen o dění  
v diecézi, ale rovněž o důležitých církevních, společenských či kulturních událostech  
celorepublikového významu. 

n	Facebook Biskupství litoměřické www.facebook.com/dltm.cz

Oficiální facebookový profil biskupství litoměřického slouží k informování veřejnosti 
nejen o dění v diecézi, ale rovněž o důležitých církevních, společenských či kulturních 
událostech celorepublikového významu.

n	twitter https://twitter.com/dltm_cz

Oficiální twitterový účet biskupství litoměřického.

n	Časopis zdislava  www.dltm.cz/zdislava

       biskupství litoměřické vydává několik let 
       diecézní časopis pojmenovaný po patronce 
       litoměřické diecéze, svaté Zdislavě. 
       jeho posláním a cílem je informovat 
      o aktivitách a životě litoměřické diecéze. 

n	elektronický katalog litoměřické diecéze http://katalog.dltm.cz/web/

elektronický katalog litoměřické diecéze je databází územních jednotek diecéze, obcí, 
kostelů a kaplí, církevních institucí a osob v diecézi působících, včetně kontaktů na ně. 
Obsahuje přehled bohoslužeb konajících se na území diecéze. 
Průběžně probíhá aktualizace informací, vylepšování aplikace a doplňování historických 
dat. Katalog je založen na tzv. základních sídelních jednotkách a umožnuje tak vyhledání 
potřebné informace podle zadané lokality.



cÍRKeVNÍ ŠKOlstVÍ 

28

d

                                                                             cÍRKeVNÍ ŠKOlstVÍ

biskupství litoměřické bylo k 1. 1. 2016 zřizovatelem těchto církevních školských zařízení:

Biskupské gymnázium, základní škola a Mateřská škola Bohosudov
všeobecné čtyřleté i osmileté gymnázium, úplná základní škola a mateřská škola
www.bgbzs.cz
Počet žáků k 31. 12. 2016 – mateřská škola 24, základní škola 237, gymnázium 200

základní škola antonína Bratršovského, Jablonec n. nisou
úplná základní škola s rozšířenou výukou jazyků
www.katolickaskola.cz
Počet žáků k 31. 12. 2016 – 169 

gymnázium varnsdorf 
všeobecné osmileté i čtyřleté gymnázium
www.bgv.cz    
Počet žáků k 31. 12. 2016 – 310
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schrödingerův institut varnsdorf - středisko volného času pro  
Šluknovský výběžek
www.sinstitut.cz
Aktivit institutu se za rok 2016 zúčastnilo 4451 osob, z toho 437 dětí, 3 268 žáků, 6 stu-
dentů a 740 ostatních osob.
Ke konci roku 2016 bylo evidováno 155 pravidelných zájmových útvarů, zorganizováno  
35 táborových činností, kterých se zúčastnilo celkem 862 účastníků. Osvětových aktivit si 
se zúčastnilo 115 osob, individuálních aktivit 480 osob a spontánních aktivit 1520 osob. 
Příležitostných aktivit v rámci zájmového vzdělávání, jako jsou výlety, exkurze, návštěvy 
divadel a koncertů a jejich pořádání, bylo celkem 89 (z toho 53 o sobotách a nedělích)  
a zúčastnilo se jich celkem 4458 účastníků.

Česko-německá mateřská škola svaté zdislavy, Litoměřice
mateřská škola
www.skolka-zdislava.cz
Provozovatelem je diecézní charita litoměřice. 
Počet dětí: 21 (k 31. prosinci 2016) 

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

V diecézi kromě výše uvedených působí další dvě školské právnické osoby katolické círk-
ve, jejichž zřizovatelem není biskupství litoměřické:

křesťanská základní škola nativity Děčín
www.nativity.cz

salesiánské středisko Štěpána trochty – dům dětí a mládeže, teplice
www.teplice.sdb.cz



                                                                                                    chARitA

www.dchltm.cz

Posláním diecézní charity litoměřice je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťan-
ských zásad, bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické 
příslušnosti, a to u nás i v zahraničí. Územními složkami diecézní charity litoměřice jsou 
farní a oblastní charity, které provozují jednotlivá střediska pomoci. 

tvoří ji celkem 11 profesionálních oblastních a farních charit, 1 diecézní charita a 4 dob-
rovolné charity. jednotlivé charity na území litoměřické diecéze zaměstnávají 641 pra-
covníků. 

charita hospodaří s rozpočtem kolem 240 mil. Kč ročně. Náklady charit v litoměřické 
diecézi za rok 2016 činily 244 670 000 Kč a výnosy 241 672 000 Kč.

chARitA
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© biskupství litoměřické

Milí přátelé,
je třeba, a rád tak činím, na tomto místě poděkovat všem, kteří se v období, jež zachycuje 
tato výroční zpráva, podíleli nejen na chodu, ale i rozvoji naší litoměřické diecéze. 
Jsou to duchovní správci farností a jednotlivých společenství – naši kněží, jsou to jáhno-
vé, pastorační asistenti a spolupracovníci, kteří jim pomáhají. Dále pracovníci církevního 
soudu, diecézních center, církevních školských zařízení a institucí založených biskupstvím 
a rovněž pracovníci biskupské kurie. Jsou to také pracovníci charity a jejich pomocní-
ci, a nakonec všichni, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají při práci k růstu a rozkvě-
tu Božího království. Z Písma svatého nás mohou inspirovat slova našeho Pána Ježíše  
Krista, že ani sklenice vody, podaná z lásky, nebude zapomenuta, a jistě to také znamená,  
že dílo, které zde vyrůstá, nebude zapomenuto. Naše poděkování je poděkování lidské, ale 
ta skutečná odměna bude zjevná až za horizontem našeho viditelného světa – před Boží 
tváří. Ať tedy Pán dá ze svých odměn všem podle svého a odplatí každý dobrý skutek. 

Mons. Martin Davídek, generální vikář




