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                                                            ÚVODNÍ SLOVO BISKUPA 

Vážení přátelé,

     děkuji Vám všem, že s dobrým úmyslem sledujete dění v naší litoměřické diecézi. 
Naše diecéze je součástí české církevní provincie a má dvě, snad bez nadsázky,  
důležitá místa, kde se Boží požehnání šíří, rozdává a současně i vyprošuje. Je to  
Mariánské poutní místo Filipov, a pak bazilika sv. Vavřince s hrobem sv. Zdislavy  
v Jablonném v Podještědí. Bůh nikdy není skoupý ve svém obdarovávání, ale Jeho 
dary a milosti, tedy nezasloužená dobrodiní, dává všude tam, kde o to my lidé sto-
jíme. Přece jsou však místa se zvláštní originalitou. Mariánské místo Filipov je 
známé i za hranicemi naší diecéze: na Moravě a Slovensku, v Německu a Polsku.  
Zdá se mi, že náš zájem o Filipov, ve skutečnosti o Pannu Marii Pomocnici křesťanů  
a nemocných, by mohl dohánět zájem odjinud. Zkrátka, my sami bychom si měli  
Filipova více vážit. Stejně je tomu tak i v Jablonném v Podještědí. Svatá Zdislava,  
která v tamním Podještědském kraji žila, vychovávala své děti a starala se  
o nemocné a potřebné, by si zasloužila větší naší pozornosti v době, kdy doslova na 
všech frontách bojujeme o zachování rodiny jako Boží danosti pro život člověka. 
     Byl bych velmi rád, kdyby se Vám, milí přátelé, podařilo povzbudit nás samotné, 
abychom si více vážili duchovních hodnot, které nám naši dávní předkové zachovali, 
a Vám, aby Bůh žehnal. Údaje výroční zprávy jsou jen jistým vodítkem a vhledem 
do našich snah a výrazem vděčnosti všem, kteří jsou s námi na „jedné lodi“. 

+ Jan Baxant, biskup litoměřický
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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
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                                                                                                    DIECÉZE 
 

Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území Ústecké-
ho a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje  
a okrajově do Karlovarského kraje), tj. na 9 393 km2. 
Žije v ní přes sto šedesát tisíc římskokatolických věřících a na jejím území se nachází  
1 135 sakrálních staveb (kostelů a kaplí). 
Tvořena je 384 farnostmi, jež jsou sdruženy do deseti vikariátů. Jen v 74 farnostech sídlí 
duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo (tzn. do neobsazených farností  
duchovní dojíždějí). 
Působí zde celkem 105 kněží v duchovní správě (z toho je 33 řeholních kněží) a 15 trva- 
lých jáhnů. Za diecézi studují tři bohoslovci. Pracuje zde 187 pastoračních asistentů  
a dalších pracovníků.

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



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.
  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
  Odbor správy nemovitého majetku 
  Odbor správy movitého majetku

 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 2017 bylo v litoměřické diecézi pokřtěno celkem 1078 dětí (do 1 roku – 721;  
1–7 let – 297; 8–14 let – 60). Zhruba stejný počet rodičovských párů byl připravován 
na křest svých dětí. Bylo pokřtěno 144 dospělých (osoby starší 14 let). 
Uděleno bylo 159 biřmování. Na území diecéze bylo uzavřeno 195 církevních sňatků.
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PASTORACE

 

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

Kodex kanonického práva mluví o pastorační péči v souvislosti  
s úkolem faráře, který má pod vedením biskupa jako pastýř pe-
čovat o svěřené 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 probíhají nejrůznější pastorační 
aktivity, zejména péče o děti a mládež, rodiny s dětmi, seniory, 
nemocné a další.
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UDÁLOSTI ROKU 2017

ROK JANA HASIŠTEJNSKÉHO Z LOBKOVIC

V roce 2017 jsme si připomněli osobnost Jana Hasištejnského z Lobkovic, českého 
šlechtice, hejtmana města Kadaň a jednoho z prvních donátorů tamního kláštera, 
od jehož úmrtí uplynulo 500 let. V sobotu 28. ledna 2017 se v kadaňském klášteře 
konala slavnost, která zahájila rok vzpomínkových akcí. Její součástí byla mše svatá, 
jejímž hlavním celebrantem byl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin 
Davídek, scénické čtení z díla Jana Hasištejnského z roku 1504 i komentovaná pro-
hlídka vybraných interiérů. Areál kláštera je majetkem Biskupství litoměřického, 
které získalo na obnovu klášterního kostela dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši více než padesát milionů korun. Stavební a restaurá-
torské práce tu budou probíhat v letech 2017–2020.

52. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
7. až 8. dubna se v Litoměřicích konalo 52. diecézní setkání mládeže. Jeho mottem 
bylo „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49). Hlavním hostem byl reži-
sér Jiří Strach, představeni byli také kaplani pro mládež.

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2017
Součástí akce (9.–10. června 2017), kam každé tři roky míří i mnohé sbory dobrovol-
ných hasičů ze zahraničí, významní hosté z oblasti politického a společenského živo-
ta a při které pomáhají také profesionální hasiči, vojáci Armády ČR i policisté Policie 
ČR, byla také floriánská mše s proboštem litoměřické katedrální kapituly, prelátem 
Jiřím Hladíkem O.Cr. Mše svatá byla sloužena za všechny hasiče, živé i zahynuvší při 
výkonu služby, jejich rodiny a naši zem.
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NOC KOSTELŮ 2017

Při Noci kostelů konané dne 9. června 2017 bylo v diecézi otevřeno celkem 199 církev-
ních objektů, z toho 149 římskokatolických. V nich bylo napočítáno celkem více než  
18 tisíc návštěvnických vstupů.

500 LET OD ZALOŽENÍ KOSTELA PANNY MARIE V MOSTĚ

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se 13. srpna 2017 konala poutní mše 
svatá u příležitosti 500 let od založení kostela. Hlavním celebrantem byl biskup 
Mons. Jan Baxant.

MONS. JAN BAXANT POŽEHNAL NOVÝ „DŮM PŘIJETÍ“

Františkáni v Liberci-Ruprechticích otevřeli tzv. Dům přijetí, který bude sloužit pro 
ty, kteří budou chtít v tichu a modlitbě strávit několik dní. V přízemí jsou tři pokoje 
pro hosty, v patře pak nová kaple stigmatizace sv. Františka z Assisi. 21. srpna 2017 
biskup Mons. Jan Baxant tento objekt spolu s kaplí požehnal a nový oltář posvětil.

25 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY ANTONÍNA BRATRŠOVSKÉHO

Katolická Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou 12. září 2017 
oslavila 25 let od svého založení.

SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ OBNOVENÉHO KOSTELA 
V MARKVARTICÍCH

V Markvarticích na Děčínsku se  
v sobotu 23. září 2017 konala slav-
nost posvěcení obnoveného koste-
la sv. Martina. Koncelebrovanou 
mši svatou v českém a německém 
jazyce sloužili emeritní arcibiskup 
salzburský Mons. Alois Kothgas-
ser, biskup litoměřický Mons. Jan 
Baxant a kněží českých a němec-
kých diecézí. Kostel byl zchátralou 
stavbou bez střechy, jeho demoli-
ci zabránila sametová revoluce.  
Záchranné práce trvaly 15 let. 

Obnova areálu kostela stála více 
než 20 mil. Kč a uskutečnila se 
díky úsilí administrátora farnosti 
Mgr. Marcela Hrubého.
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     Z KALENDÁŘE ROKU 2017

n	1.–15. ledna 2017
 V litoměřické diecézi probíhala tradiční Tříkrálová sbírka. Vykoledováno bylo do 914 po-

kladniček 2 349 405 Kč. Do sbírky se zapojilo 23 charit a farností.

n	19.–22. ledna 2017
 Biskupství litoměřické se potřetí zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 

2017 v Brně, kde prezentovalo významná poutní místa litoměřické diecéze a další kulturní 
bohatství diecéze.

n	4. února 2017
 Biskup Mons. Jan Baxant se setkal se zasvěcenými osobami u příležitosti svátku Uvedení 

Páně do chrámu.

n	2.–9. března 2017
 Týden modliteb za mládež proběhl také v naší diecézi.

n	4. března 2017
 Diecézní setkání maminek z hnutí Modlitby matek se konalo u sv. Zdislavy v Jablonném  

v Podještědí.

n	24.–25. března 2017
 Na několika místech v diecézi probíhala modlitební iniciativa „24 hodin pro Pána“.

n	6. dubna – 30. června 2017
 Výstava „Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie“ v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad 

Labem.

n	12. dubna 2017
 Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, byl hospitalizován v nemocnici se srdeční příhodou.

n	13. dubna 2017
 Missa chrismatis se konala s Mons. Karlem Herbstem SDB, emeritním světícím biskupem 

pražským, na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Kromě kněží se slavnost-
ní mše se účastnili rovněž jáhnové, bohoslovci studující za litoměřickou diecézi, zasvěcené 
osoby a farníci z různých koutů diecéze, kteří doprovázeli své kněze.

n	30. dubna 2017
 Ve věku 85 let zemřel turnovský trvalý jáhen Alexander Hanisko.

n	27. května 2017
 V Jablonném v Podještědí se konala hlavní pouť ke sv. Zdislavě. Hlavním celebrantem mše 

svaté při diecézní pouti byl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, hlav-
ním celebrantem mše svaté dominikánské rodiny Mons. Dominik kardinál Duka OP.

n	24. června 2017
 Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vysvětil na kněze jáhna Jiřího Landu. Slavnost se ko-

nala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích
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n	15.–20. srpna 2017
 V Olomouci se konalo Celostátní setkání mládeže. Mottem setkání bylo „Nebojte se!“

n	29. srpna 2017
 J.M. Karl Kindermann, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, 

zemřel ve věku 86 let v německém Wiesbadenu.

n	15. září – 19. listopadu 2017
 Výstava s názvem Mýtus Ulrich Creutz, která proběhla v Severočeské galerii výtvarných 

umění v Litoměřicích, představila jedinečná umělecká díla severozápadních Čech vzniklá  
v závěru středověku.

n	16. září 2017
 Centrum pro rodinu pořádalo diecézní pouť rodin ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí.

n	16. září 2017
 Loreta Rumburk oslavila 310 let od dostavby a posvěcení loretánské kaple v Rumburku. 

Hlavním celebrantem byl P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České 
biskupské konference.

n	17. září 2017
 V Lounech se konala slavnost 480 let od posvěcení chrámu sv. Mikuláše. Hlavním celebran-

tem byl opat Želivského kláštera PhDr. ThLic. Jaroslav Šimek O.Praem.

n	22. září 2017
 Jubileum Fatimy – 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. V katedrále sv. Štěpána  

v Litoměřicích poutníci z litoměřické diecéze uctili milostnou sošku Panny Marie Fatimské, 
dovezenou do České republiky přímo z místa zjevení Cova d´Iria v Portugalsku.

n	17. října 2017
 Kněžský den v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích s přednáškou Jany Siebe-

rové na téma „Smrt je velká ztráta, může být i darem? A spěje naše společnost k uzákonění 
euthanasie?“

n	24.–26. listopadu 2017
 V Příchovicích se konalo Poolomoucké setkání a ples mládeže v Příchovicích. Hlavním  

tématem bylo „O rozlišování duchů – Jak se učit citlivosti vůči Božímu hlasu“, které vedl  
P. Vojtěch Suchý SJ.

n	5. prosince 2017
 Formační setkání kněží a jáhnů v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Součás-

tí byla prezentace pracovníků Diecézního centra pro mládež na téma „Pastorace mládeže  
– ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže v Olomouci“ a beseda.
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  HOSPODAŘENÍ DIECÉZE

 

 

Celkové výnosy Biskupství litoměřického činily 142,3 mil. Kč. Z toho 82,2 mil. Kč tvořil 
příspěvek státu na činnost dle § 17 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi. Po očištění výnosů od mimořádných příjmů, 
jímž byly prodeje nemovitého majetku v hodnotě 28,1 mil. Kč a aktivace Svépomoc-
ného fondu na pokrytí dřívějších příspěvků biskupství na opravy ve farnostech ve výši  
6,1 mil. Kč, dosáhly výnosy srovnatelné s předchozím rokem 108,1 mil. Kč, což je  
o 1,4 mil. Kč více než v roce 2016, a podíl příspěvku státu na běžných výnosech se poda-
řilo snížit z 81 % v roce 2017 na 76 % v roce 2017.
Celkové náklady Biskupství litoměřického činily 161,9 mil. Kč. Za mimořádné nákla-
dové položky lze považovat zůstatkovou cenu prodaného majetku ve výši 20,4 mil. Kč  
a náklady na opravy biskupské rezidence v hodnotě 8,5 mil. Kč. Náklady biskupství 
po očištění o tyto položky se pak rovnaly částce 133,0 mil. Kč, což je o 3,8 mil. Kč více 
než v předchozím roce 2016. Nejvyšší nákladovou položkou Biskupství litoměřického 
byly mzdy a sociální a zdravotní pojištění, které v roce 2017 činily 90,5 mil. Kč oproti  
86,6 mil. Kč v roce 2016.

Biskupství litoměřické spravuje Svépomocný fond, který byl založen v roce 2013 jako 
nástroj solidarity “bohatších” farností s “chudšími”. Farnosti přispívají do fondu sta-
noveným podílem ze sbírek a ze zisku hospodářské činnosti a naopak mohou žádat  
o příspěvek na opravy kostelů a jiné nutné náklady, na které nemají vlastní prostředky.
Celkové příjmy fondu od jeho vzniku do konce roku 2017 dosáhly celkem 11,9 mil. Kč, 
výdaje 11,2 mil. Kč. Z toho 2,0 mil. Kč byly využity na plošné řešení požární bezpečnosti 
ve farnostech a celkem 9,2 mil. Kč bylo rozděleno farnostem na opravy staveb (zejmé-
na kostelů) na základě jejich žádostí. Tímto způsobem se realizovalo za období pěti let  
260 akcí, přičemž celková průměrná podpora jedné farnosti činila 24 tis. Kč.

Podstatným příjmem Biskupství litoměřického byla finanční náhrada dle § 18 výše 
uvedeného zákona ve výši 123,3 mil. Kč, kterou biskupství investuje do finančních 
instrumentů a nemovitostí s cílem zajistit výnosy pro soběstačné fungování diecéze 
v dalších letech, kdy pokračuje snižování příspěvku státu na činnost dle § 17, až bude 
v roce 2030 zcela zrušen. V roce 2017 bylo investováno do finančních instrumentů 
129,3 mil. Kč, nemovitostní investice byly ve fázi přípravy.

Ve farnostech byly v roce 2017 nejvýznamnějšími výnosy příjmy z prodeje majetku 
ve výši 75,2 mil. Kč a dotace, především na opravy památek, které činily 71,4 mil. Kč. 
Sbírky a dary přijaly farnosti ve výši 26,6 mil. Kč. Zisk hospodářských činností far-
ností činil 57,2 mil. Kč.
Největší nákladovou položkou byly ve farnostech opravy majetku v hodnotě 86,2 mil. Kč.
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HOSPODAŘENÍ DIECÉZE

KADAŇ

Přehled výnosů a nákladů v roce 2017

VÝNOSY v roce 2017 v tis. Kč   Biskupství litoměřické    Farnosti a kapitula*

sbírky a dary 9 934 26 636

výnosy z nájmů, pachtů 
a dlouhodobého finančního majetku 11 062 33 402

dotace 2 823 71 429

příspěvek na činnost dle § 17 82 173 -

tržby z prodeje majetku 28 109 75 164

ostatní 8 232 25 183

CELKEM 142 333 231 814

 
NÁKLADY v roce 2017 v tis. Kč   Biskupství litoměřické    Farnosti a kapitula*

mzdy a sociální a zdravotní pojištění 90 527 2 511

opravy a údržba 14 012 86 177

materiál, enegie a služby 15 373 40 051

dary (mimo diecézi) 6 680 4 785

prodaný majetek (zůstatková cena) 20 435 22 029

ostatní 14 903 40 470

CELKEM 161 930 193 512

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

 
Činnost Biskupství litoměřického svým příspěvkem v roce 2017 podpořili:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 2017  
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 2017
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 2017
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STAVEBNÍ ČINNOST

                                                                                 STAVEBNÍ ČINNOST 

Na území litoměřické diecéze se nachází přibližně 570 kostelů a kaplí, 197 far a desítky 
dalších objektů, které jsou ve vlastnictví farností či Biskupství litoměřického. Stavební 
oddělení poskytuje stavebně-technickou a investiční činnost pro farnosti po celé diecézi  
a zabývá se obnovou a údržbou těchto staveb.

Činnost stavebního oddělení je zaměřena na celkovou přípravu oprav a rekonstrukcí, jejich 
realizaci, dále na údržbu objektů, zajišťování prostředků pro realizaci nejrůznějších oprav  
a rekonstrukcí a řadu dalších činností. 

V roce 2017 byly na území litoměřické diecéze realizovány stavební akce v celkové výši 
přesahující 82 milionů Kč. V této sumě jsou zahrnuty částky získané z fondů Ministerstva 
kultury, Ministerstva zemědělství, Krajských úřadů a jiných dotačních titulů a přirozeně 
také prostředky od samotných farností a Biskupství litoměřického. Celkově bylo podá-
no 234 žádostí o příspěvek na nejrůznější instituce, 185 z nich bylo vyhověno, úspěšnost  
žádostí tak byla zhruba 79 %, viz tabulka níže.

Podané a přijaté žádosti na opravy v roce 2017

OPRAVY OBJEKTŮ V LITOMĚŘICKÉ DIECÉZI 2017                            ŽÁDOSTI 

Vikariáty            Hodnota prací  Podané Přijaté

Českolipský  14 630 914 Kč  74 56

Děčínský  9 445 534 Kč  20 19

Krušnohorský  5 582 275 Kč  25 22

Liberecký  4 557 647 Kč  25 18

Lounský  13 957 010 Kč  42 30

Litoměřický  5 264 554 Kč  13 10

Mladoboleslavský  8 919 723 Kč  18 16

Teplický  5 457 736 Kč  8 8

Turnovský  3 615 511 Kč  9 6

Ústecký  491 125 Kč  0 0

Biskupství litoměřické  10 404 287 Kč  0 0

CELKEM  82 326 316 Kč  234 185



STAVEBNÍ ČINNOST 

25

STAVEBNÍ ČINNOST

Mezi nejvýznamnější realizace obnovy sakrálních staveb a far na území Litoměřické diecé-
ze v roce 2017 patří:

•  restaurování interiéru klášterního kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani, 
•  statické zajištění presbytáře kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Libčevsi, 
•  statické zajištění kostela sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce, 
•  celková obnova vnějšího pláště kostela sv. Matouše v Dobroměřicích, 
•  dokončení obnovy kostela sv. Martina v Markvarticích, 
•  I. etapa obnovy střechy kostela sv. Valentýna v Novosedlicích, 
•  dokončení obnovy střechy kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem, 
•  II. etapa obnovy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bošíně, 
•  III. etapa obnovy střechy kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě, 
•  obnova střechy farní budovy v Klášterci nad Ohří.

Kostel sv. Martina v Markvarticích

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích
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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 a zajišťuje prezentaci církevního 
umění. Dále spravuje historické knihovní fondy biskupské a kapitulní knihovny a meto-
dicky řídí práci diecézního organologa a kampanologa a diecézního restaurátora.

Diecézní konzervátorské centrum 
Proběhla  III. /závěrečná/ etapa stěhování diecézního depozitáře. Vyřizování badatelské 
agendy (žádosti studentů, badatelů, institucí, nakladatelství). Vyhotoveny na tři desítky 
výpůjčních či darovacích smluv na movité předměty. Pokračující spolupráce s Atelié-
rem restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Karla  
Strettiho Akademie výtvarných umění v Praze. Spolupráce se Střední uměleckoprůmy-
slovou školou a Vyšší odbornou školou v Turnově. Realizace projektu „Obnova kostela 
Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani“ (IROP). Realizace I. etapy 
projektu „Restaurování malířské výzdoby kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech“.

Spolupráce při přípravě výstav: 

•  „Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz“, 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

•  „Tajemství barokní knihy“, Oblastní muzeum v Litoměřicích
•  „V oplatce jsi všecek tajně/Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře“, Muze-

um umění v Olomouci, Západočeská galerie v Plzni 

Restaurátorský ateliér 
V ateliéru bylo zrestaurováno a konzervováno 10 obrazů a 5 soch z majetku biskupství  
a farností, např. rozměrný obraz Jezdecká bitva od Tobiase Querfurta ml. z biskupské 
rezidence (protějškový obraz byl zrestaurován již v r. 2016) nebo barokní sousoší Klanění 
Tří králů z Kadaně.

ODBOR SPRÁVY MOVITÉHO MAJETKU
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Diecézní organolog a kampanolog – činnost v roce 2017:

•  dokončena oprava a doplnění varhan kostela v Radíčevsi, varhany byly vráceny na mís-
to a jsou plně funkční,

•  pokračuje restaurování varhan v Bozkově a Klášterci nad Ohří,
•  byla realizována velká oprava traktury varhan kostela v Postoloprtech,
•  proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci varhan pro poutní kostel v Horní Polici,
•  je v realizaci rekonstrukce varhan františkánského kostela v Kadani,
•  byl restaurován zvon z kostela v Michalovicích a zavěšen do věže baziliky Všech Svatých 

v České Lípě,
•  proběhlo výběrové řízení na doplnění zvonové dispozice poutního místa Horní Police.

Knihovna 
V roce 2017 knihovna přešla na knihovnický program Tritius, za rok v něm bylo zpraco-
váno 2731 titulů v 3396 svazcích.

ODBOR SPRÁVY MOVITÉHO MAJETKU

Varhany v Radíčevsi, 
před a po rekonstrukci
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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. 

Z konkrétních větších prací lze zmínit provedení komplexní revize duplikátů matrik.  
Do státních archivů byla dále uložena řada dalších historických písemností, např. z far 
v Šemanovicích, Dolní Krupé či Nebočad. Průběžně pokračovalo také skenování farních 
kronik, a to i těch deponovaných ve farnostech. Za pomoci studentů z olomoucké univer-
zity se podařilo kompletně zkatalogizovat historickou farní knihovnu ze Cvikova. 

Do archivu byly také získány dva cenné přírůstky – bula, jíž byl Štěpán Trochta v roce 
1947 jmenován litoměřickým biskupem a která byla dosud uložena v jeho vyšetřovacím 
svazku z 50. let, a druhý díl řehlovické farní kroniky. 

Archiv biskupství v roce 2017 navštívilo celkem 27 badatelů, kteří zde vykonali 33 bada-
telských návštěv.
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   KOMUNIKAČNÍ MÉDIA

n	Webové stránky 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.
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                                                                             CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Biskupství litoměřické bylo k 1. 1. 2017 zřizovatelem těchto církevních škol  
a školských zařízení:

 BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHOSUDOV 

Škola nabízí celkový osobnostní rozvoj člověka – od předškolního věku až k hranici do-
spělosti. Škola usiluje o to stát se školou komunitní a ve své lokalitě rovněž plní funkci 
vzdělávacího, výchovného a kulturního centra.

Současný počet dětí, žáků a studentů:

• Mateřská škola: 24
• Základní škola: 240
• Gymnázium (osmileté i čtyřleté): 199

Prioritami školy jsou: 

• vstřícnost, tolerance a respekt ve vzájemných vztazích členů školní komunity,
• otevřená a konstruktivní komunikace, 
• poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání a vzbuzování potřeby celoživot-

ního vzdělávání,
• bohatá zájmová činnost,
• projektová činnost a veřejná vystoupení. 

Charakteristika školy 

Škola je tvořena těmito součástmi: gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté, základní 
škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, středisko volného času.

Filosofie školního vzdělávacího programu vychází z myšlenky a uplatňování individuál-
ního přístupu ke všem dětem, žákům a studentům – „Všichni sem patří, každý zde má 
své místo.“ Škola usiluje o to, aby byl každý vzděláván způsobem, který nejlépe odpovídá 
jeho potřebám a je tak zárukou úspěšnosti.

Ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času mohou děti, žáci a stu-
denti smysluplně trávit volný čas v zájmových kroužcích a při dalších volnočasových 
projektech. Škola rovněž formou kulturních a vzdělávacích aktivit vytváří prostor pro 
širokou veřejnost, zejména občany Bohosudova, Krupky a okolí.

Již druhým rokem úspěšně vykonává svoji činnost mateřská škola „Bohosudovský ko-
rálek“. Zde se děti komplexně připravují na úspěšné zahájení povinné školní docházky.

Škola opakovaně a úspěšně získává finanční podporu z dalších mimorozpočtových zdrojů  
a zkvalitňuje tak podmínky pro svoji činnost (granty Evropské unie, MŠMT, Renovabis 
apod.). 

Webové stránky: www.bgbzs.cz
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 CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ANTONÍNA BRATRŠOVSKÉHO 
 V JABLONCI NAD NISOU

Jedná se o úplnou základní školu, která ve spolupráci s rodinou poskytuje žákům kva-
litní vzdělání a současně žáky vychovává v duchu tradičních hodnot. Škola cíleně usiluje  
o menší počet žáků ve třídách a vytváří tak odpovídající prostředí pro rozvoj a vzdělávání 
každého žáka. Filosofie školy vychází z křesťanské tradice a z úcty k člověku. 

Současný počet žáků (1. a 2. stupeň): 172

Prioritami školy jsou:

• individuální přístup k žákům (zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb),
• výuka cizího jazyka od 1. ročníku,
• bohatá zájmová činnost,
• výuka náboženství, etiky a estetiky,
• rodinné klima.

Charakteristika školy

Vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. 
Jeho specifikem je výuka cizího jazyka (anglický, německý, francouzský jazyk) již  
od 1. ročníku; dále pak orientace na etiku a estetiku. Nedílnou součástí vzdělávacího 
programu je orientace na křesťan-
skou tradici. Důraz je kladen na dobré 
vzájemné vztahy mezi žáky, učite-
li a rodiči. Spolupráce s rodinou je  
považována za klíčový pilíř úspěchu 
vzdělání a výchovy. Žáci jsou pro-
střednictvím vzdělávacích i zájmových 
aktivit vedeni k vytváření pozitivních 
vztahů – k přírodě, k životnímu pro-
středí i k výsledkům lidské práce. Sou-
částí školního vzdělávacího programu 
je také environmentální výchova.

Škola vytváří prostor pro smysluplné využívání volného času prostřednictvím zájmových 
kroužků a mimoškolních aktivit organizovaných školní družinou a školním klubem.

Škola dlouhodobě spolupracuje se spolkem Pro Gablonz ze švýcarského města Weinfel-
den, který školu od jejího založení finančně i duchovně podporuje. Významné partnery 
má škola rovněž v dalších subjektech a institucích – např. Římskokatolická farnost –  
děkanství Jablonec nad Nisou a další.

Škola se úspěšně zapojuje do projektové činnosti a s využitím mimorozpočtových zdrojů 
zkvalitňuje podmínky pro svoji činnost (granty Evropské unie, MŠMT, Renovabis apod.). 

Webové stránky: http://www.zsab.cz/



CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 

32

                                                                             CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

 GYMNÁZIUM VARNSDORF

Gymnázium Varnsdorf je osmileté všeobecné gymnázium. Nabízí všeobecné studium, 
které je rozpracováno ve školním vzdělávacím programu s názvem: Poznání činí domýš-
livým, ale láska buduje (Scientia infant, caritas vero aedificat).

Současný počet žáků a studentů:

• Gymnázium Varnsdorf: 310
• Akademie příslibu (školní klub a středisko volného času): celkem 658

Prioritami školy jsou: 

• rodinné prostředí,
• křesťanské zásady výchovy,
• výuka cizích jazyků,
• informační a výpočetní technika,
• projektová, prožitková a environmentální výuka. 

Charakteristika školy 

Motto školního vzdělávacího programu určuje přístup školy ke vzdělání – nejde pře-
devším o množství předaných informací, ale o to, aby v sobě žáci objevili své vlohy  
a přednosti, a ty pak dál ve svém životě rozvíjeli. Škola umožňuje všem studentům zís-
kat dostatečně hluboké všeobecné znalosti a dovednosti ve všech předmětech a hlubo-
ké odborné znalosti v předmětech pro žáka profilových. Během celého studia je kladen 
důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělávání, úspěch u maturitní zkoušky 
a úspěch při studiu na vysoké škole. Školní vzdělávací program umožňuje studentům 
prostřednictvím Akademie příslibu velký výběr volitelných předmětů.

Školní klub a středisko volného času Akademie příslibu, která vznikla ve Varnsdorfu 
jako vůbec první v celé Evropě, je podnětným a bezpečným prostředím pro žáky školy 

nad rámec vyučování a je ote-
vřena i dalším zájemcům. 

V současné době je zde registro-
váno více než 600 přihlášených 
akademiků s neuvěřitelně širo-
kou aktivitou (více než 120 pra-
videlných akcí a celá řada akcí 
příležitostných). 

Škola spolupracuje s řadou tu-
zemských i zahraničních sub-
jektů a opakovaně a úspěšně se  
zapojuje do grantů Evropské unie. 

Webové stránky: www.bgv.cz
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 SCHRÖDINGERŮV INSTITUT VARNSDORF 
 – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PRO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

Charakteristika SI

SI je organizace, která vytváří nové a podporuje stávající volnočasové aktivity ve Šluk-
novském výběžku. Autoři tohoto projektu jsou přesvědčeni, že právě volnočasové aktivi-
ty mohou pomoci snížit občanské napětí, zlepšit soužití a také eliminovat znevýhodnění 
obyvatel, které plyne ze zdejší zeměpisné polohy.

SI není nadací – nezaměřuje se primárně na znevýhodněné a nespolupracuje s vládními 
institucemi. Jeho hlavním smyslem a myšlenkou je co nejvyšší míra zapojení obyvatel, 
nikoliv institucionální zaštítění. 

Činnost SI zajišťují tzv. “tutoři” – organizátoři 
jednotlivých akcí. Tito lidé pořádají pravidelné 
nebo nepravidelné akce, do nichž se mohou zá-
jemci zapojit. SI není otevřen jen pro určitým 
způsobem omezenou skupinu dětí a mládeže 
(Romové, sociálně či jinak znevýhodněné děti 
apod.) – SI je otevřen pro každého, kdo má ote-
vřenou mysl a chce svůj život prožívat naplno.

Geneze vzniku SI

Šluknovský výběžek, obdobně jako většina oblastí bývalých Sudet, lze v současné době 
chápat jako region s vysokou mírou sociální patologie – nedostatkem či nefunkčnos-
tí sociálních vazeb, nízkou úrovní sociální soudržnosti, absencí jakéhokoli porozumění  
a konsensu mezi různě definovanými skupinami obyvatel. Tento stav je způsoben přede-
vším specifickou historií regionu. Odsunem původního obyvatelstva došlo k rozbití jed-
nak sociální soudržnosti mezi lidmi, ale také k odosobnění vztahu ke (kulturní) krajině  
a infrastruktuře, kterou nově příchozí obyvatelstvo nikdy nepřijalo plně za svou. 

Smysl činnosti SI

SI si klade za cíl podporu procesu revitalizace sociál- 
ních vazeb a sociální soudržnosti tím, že poskytu-
je obyvatelům Šluknovského výběžku pedagogické, 
materiální i finanční zázemí pro realizaci společných  
aktivit. Prostřednictvím nich by mělo docházet k čas-
tější interakci mezi lidmi a tím k upevňování podstat-
ných prvků komunity. Participace různě definovaných 
skupin (etnických, sociálních a jiných) je nedílnou 
myšlenkou institutu.

Aktivit institutu se v roce 2017 zúčastnilo 441 dětí, 3 275 žáků, 7 studentů a 742 ostatních 
osob.

Webové stránky: www.sinstitut.cz



CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 

34

                                                                             CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

 ČESKO-NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 SVATÉ ZDISLAVY V LITOMĚŘICÍCH 

Provozovatelem mateřské školy je Diecézní charita Litoměřice. Mateřská škola posky-
tuje dětem předškolní vzdělávání založené na principu individualizovaného přístupu  
a zohledňování specifických potřeb dětí. 

V průběhu docházky do mateřské školy se děti zábavnou 
formou a věku přiměřenými metodami a formami práce se-
znamují s německým jazykem.

Mateřská škola doplňuje vzdělávání dětí o bohatou škálu 
mimoškolních aktivit – výlety, exkurze, projektové dny atd.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 24 dětí.

Webové stránky: www.skolka-zdislava.cz

V diecézi kromě výše uvedených působí dvě školské právnické osoby katolické 
církve, jejichž zřizovatelem není Biskupství litoměřické:

 KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NATIVITY DĚČÍN

Charakteristika školy

Jedná se o školu, která poskytuje vzdělání dětem na 2. stupni základní školy, tj. od 6. do 9. tří-
dy. Zřizovatelem školy je Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Vzdělávání je uskutečňováno 
v souladu se školním vzdělávacím programem: „Škola do (ne)pohody“. Ve škole se vzdělává 
přibližně 50 žáků.

Od původní vize školy, jejíž hlavní prioritou bylo nabízet vzdělání pouze nadaným dě-
tem ze sociálně znevýhodněného prostředí, směřuje škola k vizi inkluzívního vzdělávání, 
které odpovídá na podněty všech dětí s citlivostí pro jejich odlišné vzdělávací potřeby  
a sociální zázemí. Škola usiluje o optimální rozvoj jak žáků nadaných, tak i žáků různým 
způsobem znevýhodněných s cílem, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj indi-
viduální potenciál. 

Priority vzdělávání

Prioritou školy je poskytovat vzdělání žákům, kteří potřebují pro své učení menší kolek-
tiv a nadstandardní podporu ze strany učitelů. Škola je určena především dětem, jejichž 
potenciál k učení je silně ovlivňován příznivým sociálním klimatem a podporujícím vzta-
hem ze strany učitelů. 

Škola staví svou vizi a své poslání na základních křesťanských hodnotách, které se promí-
tají do pedagogických zásad: 

1. Přistupovat ke každému žáku s ohledem na jeho osobnost a typ znevýhodnění.
2. Vytvářet příznivé klima mezi učiteli a žáky.
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3. Posilovat zdravé sebevědomí žáků a učit je správné sebereflexi.
4. Rozvíjet v žácích schopnost empatie.
5. Učit žáky jednat s respektem ke každému člověku a s úctou k lidem, kteří si naši úctu 

zasluhují.
6. Předcházet sociálně patologickým jevům orientací žáků na pozitivní životní hodnoty.
7. Motivovat žáky k zájmu o studium a o další vzdělávání.
8. Vzdělání orientovat na životní praxi.
9. Vyžadovat pracovitost.
10. Vyžadovat čestné a férové jednání.

Webové stránky: www.nativity.cz

 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO ŠTĚPÁNA TROCHTY 
 – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TEPLICE

Charakteristika školského zařízení

Zřizovatelem Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích je Salesiánská provin-
cie Praha. Činnost Salesiánského střediska byla zahájena v listopadu 1990. Od roku 2009 
poskytuje středisko také sociální služby – nízkoprahové zařízení a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. Salesiánské středisko je školské zařízení, které je finančně 
dostupné a otevřené pro každého, kdo má zájem o smysluplné prožívání volného času. 
Svou činností se toto školské zařízení zaměřuje zejména na děti, které pocházejí ze soci-
álně znevýhodňujícího prostředí. Do střediska docházejí děti a mládež ve věku 6–26 let.  

Činnost střediska se opírá o 3 základní prvky:

• Rozum = mít rozumné požadavky, usilovat o rozvoj celé osobnosti.
• Laskavost = mladí lidé by měli cítit, že jsou milováni, i když jsou na ně kladeny ná-

roky. 
• Vztah k Bohu = přesvědčení, že v lidském životě nás Někdo přesahuje, že víra je pro 

člověka otázkou i odpovědí a vede k životu ve svobodě, solidaritě a spravedlnosti.

Priority činnosti

Hlavní pilíře činnosti střediska:

• přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu, 
který spočívá na křesťanských hodnotách, 

• poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času a tím 
předcházet primární kriminalitě a závislostem,

• vytvářet pestrou nabídku programů pro trávení volného času. 

Činnosti a realizaci programů volného času zajišťují pedagogové volného času, asistenti 
a dobrovolníci. 

Webové stránky: www.teplice.sdb.cz



Posláním Diecézní charity Litoměřice je pomoc lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křes-
ťanských zásad, bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuál-
ní orientaci, postavení, příslušnost k etnické či národnostní menšině, víře, náboženství 
a kultuře. Charitní služba v zahraničí rovněž respektuje domácí kultury a náboženství. 
Charita chce být viditelným znamením Boží lásky ke světu i člověku.

Územními složkami Diecézní charity Litoměřice jsou farní a oblastní charity, které pro-
vozují jednotlivá střediska pomoci. 

Tvoří ji celkem 11 profesionálních oblastních a farních charit, 1 diecézní charita a 5 dob-
rovolných charit. Jednotlivé charity na území litoměřické diecéze zaměstnávaly v roce 
2017 celkem 685 pracovníků. 

Charita hospodařila v roce 2017 s rozpočtem kolem 280 mil. Kč. Náklady charit v litomě-
řické diecézi za rok 2017 činily 286 455  000 Kč a výnosy 282 251 000 Kč.

Mapka charitních služeb litoměřické diecéze:
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PODĚKOVÁNÍ

Uvažujeme-li nad bilancí roku 2017 v širším kontextu, můžeme říci, že situace je 
stabilní a vykazuje mírný a nadějný rozvoj v mnoha oblastech. Zvláště stabilita je 
důležitým prvkem církevního života a nedotýká se pouze jej, ale celé společnosti.  
V neklidných a často zmatených dobách, jež neustále prožíváme, je život církve na-
dějí nejen pro ty, kteří aktivně žijí duchovní nebo můžeme říci náboženský rozměr 
své existence, ale přináší mír, klid, jistotu a naději i pro duše, které ve světě hledají 
pevné zakotvení, neboť neklidné je lidské srdce, dokud v Bohu nespočine, jak nás 
učil sv. Augustin. 

Jistěže konkrétní čísla a jejich srovnávání s uplynulými lety jsou zajímavá, ale  
nemohou dostatečně vypovědět o tom, co lidé v dané oblasti prožívají, co všechno 
dokázali a co by rádi vykonali i v budoucnosti. Sluší se jistě poděkovat Pánu Bohu, 
což se většinou koná při liturgii poslední den v roce, ale sluší se poděkovat i lidem, 
kteří při práci pro Boží království přinesli svůj elán i oběti, aby se dílo Boží ve světě, 
a zde konkrétně v litoměřické diecézi, realizovalo. 

Biskupství, pod vedením diecézního biskupa, je institucí, která zajišťuje, aby se 
v diecézi mohla rozvíjet pastorace a s ní související duchovní život ve farní formě, 
ale také ve formách zasvěceného života či jako pestrá paleta různých aktivit nebo 
hnutí. 

Co se týče farností, které jsou základním prvkem místní církve, jejich hlavou je vždy 
příjemce kněžského svěcení – tedy kněz. Jeho blízkými spolupracovníky jsou ne-
jen jáhni a v některých farnostech působící pastorační asistenti, ale zvláště členové 
ekonomických a farních rad a různí další pomocníci, kteří svou činnost vykonávají 
bez nároku na finanční odměnu. Úloha těchto dobrovolníků v budoucnu zřejmě dále 
poroste. Rovněž členové institutů zasvěceného života, které tvoří důležitou součást 
diecézního života, se při rozvinutí svého charismatu budou muset více spoléhat na 
vlastní zdroje a na pomoc dobrodinců. 

Biskupství zajišťuje farnostem pomoc ve věcech, na které by sami nestačily, nebo 
aktivitách, které přesahují běžný rámec farností. Jak je vidět z této výroční zprávy, 
takových oblastí je celá škála, ale biskupství nemůže suplovat relativní samostat-
nost farností a ve výhledu i jejich soběstačnost. Zde se uplatňuje princip subsidia-
rity, tedy aby duchovenstvo vyvíjelo duchovní činnost a laikové takovou činnost, 
která jim přináleží. Mezi duchovními správci a angažovanými laiky působícími  
v diecézních a farních strukturách musí být zdravá spolupráce, které vede k rozvoji 
církve. Zdravá spolupráce však musí být i mezi církevními institucemi a institucemi 
veřejné správy, aby církev mohla plnit své úkoly pro spásu nesmrtelných duší. 

Po této cestě litoměřická diecéze kráčí již delší dobu. V roce 2017 se jí i přes všechny 
možné obtíže poměrně dařilo. Patří za to díky všem kněžím, jáhnům, pastoračním 
asistentům, pomocníkům a dobrovolníkům, dárcům a podporovatelům a všem, kdo 
se jakkoliv zapojili do diecézního dění. Ať Bůh odplatí každému podle jeho snažení  
a skutků a Boží milost ať spočine na každém dobrém díle v litoměřické diecézi.

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Generální vikář
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