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Úvodní slovo

Úvodní slovo biskupa
Vážení a milí přátelé naší diecéze,
snad si i Vy, všichni naši příznivci a dobrodinci, stále více uvědomujete, jak v pozemském životě člověka jsou vztahy k druhým lidem a komunikativní schopnosti
každého z nás důležité. Pěstovat mezilidské vzájemné vztahy i v církevním společenství, zde především myslím společenství diecézní, se nemůže spokojit jen s organizačními pokyny, byť by byly sestaveny sebedůkladněji, ale obyčejnou, upřímnou
ochotou druhého člověka vnímat a myslet při každodenních starostech a povinnostech nejen na sebe. Text „Výroční zprávy za rok 2019“ zachytí jen základní strukturu církevního, diecézního života a předloží informace, mající statistickou povahu,
totiž prostá čísla a údaje. Pochopitelně se diecézní snažení všech bratří a sester,
v Kristu spojených v jednu rodinu, nemůže zrcadlit v oněch pouhých číslech
a údajích. Snažení každého věřícího křesťana a katolíka, ať se ocitá v jakékoliv rovině a oblasti celodiecézní struktury, je mnohem pestřejší, dramatičtější, protože
je to vždy proces zrání a dospívání ve víře v Boha a následování Krista. Takový
duchovní proces se z vlastní podstaty vymyká jakémukoliv subjektivnímu hodnocení, neboť jen Bůh vidí do srdce každého z nás a jedině On je oprávněn podat stanovisko objektivní.
Byl bych velmi rád, kdyby se Vám, drazí naši přátelé, prostřednictvím poměrně
strohého textu výroční zprávy, podařilo odhadnout cenu třeba i jen jednoho dobrého skutku, či drobné, avšak požehnané křesťanské akce, nenápadného projevu
dobré vůle našich přátel, žijících s námi pro Vás.
+ Jan Baxant,
biskup litoměřický
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údaje o organizaci, statutární orgány

Údaje o organizaci
Kontakt
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice
Tel.:
+420 416 707 511
						
E-mail: biskupstvi@dltm.cz
						
Web: www.dltm.cz
IČ: 00445126
DIČ: CZ00445126

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

Statutární orgány
Mons. Mgr. Jan Baxant
20. sídelní biskup litoměřický

					

			

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
generální vikář
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struktura
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.
Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území
Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje), tj. na 9 393 km2.
Žije v ní přibližně sto šedesát tisíc římskokatolických věřících a na jejím území se nachází 1 135 sakrálních staveb (kostelů a kaplí).
Je tvořena 384 farnostmi, jež jsou sdruženy do deseti vikariátů. Jen v 73 farnostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo (tzn. do neobsazených farností
duchovní dojíždějí).
Působí zde celkem 111 kněží v duchovní správě (z toho je 39 řeholních kněží), 1 jáhen –
čekatel na kněžské svěcení a 16 trvalých jáhnů. Za diecézi studují dva bohoslovci.
Devět kněží je na odpočinku. Působí zde 170 pastoračních asistentů a dalších pracovníků.
Mapa vikariátů litoměřické diecéze
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struktura
biskupství
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.
		
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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pastorace
pastorace
Kodex kanonického práva mluví o pastorační péči
v souvislosti s úkolem faráře, který má pod vedením
biskupa jako pastýř pečovat 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.
V roce 2019 bylo v litoměřické diecézi pokřtěno celkem
1168 dětí (do 1 roku – 719; 1–7 let – 352; 8–14 let – 97).
Zhruba stejný počet rodičovských párů byl připravován na křest svých dětí. Bylo pokřtěno 184 dospělých
(osoby starší 14 let).
Uděleno bylo 165 biřmování. Na území diecéze bylo
uzavřeno 210 církevních sňatků.

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
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události roku 2019
události roku 2019
Litoměřická kapitula volila probošta 

Ve středu 13. února 2019 se v Litoměřicích konalo zasedání sídelních kanovníků litoměřické
svatoštěpánské kapituly. Toto zasedání bylo zahájeno mší svatou v katedrále sv. Štěpána,
které předsedal stávající probošt kapituly J. M. can. Jiří HLADÍK O.Cr., jemuž končil v té
době pětiletý funkční mandát. Po mši svaté proběhla volba probošta, při které byl kanovníky
znovuzvolen stávající probošt.

Pouť diecézní mládeže do Říma

V úterý 26. března 2019 odpoledne přivítal biskup Jan v domě sester kamiliánek
v Říme mladé poutníky, které o den dříve vyslal na tuto pouť autobusem z Litoměřic. Sám biskup do Říma přiletěl letadlem a připojil se k programu mladých poutníků v úterý po obědě spolu s generálním vikářem M. Davídkem a asistentem V. Alexou.
Pouť pokračovala v domě sester řádu sv. Kamila de Lelis dalším duchovním programemVe středu 27. března 2019 se s litoměřickým biskupem a mladými poutníky setkal při
generální audienci
v Římě Svatý otec
František.
Během čtvrtečního
programu si poutníci prohlédli římská památná místa,
jako např. baziliku
St. Maria Maggiore
a Lateránskou baziliku. V pátek se vydali do Assisi k hrobu sv. Františka
a v sobotu 30. března 2019 se mladí
poutníci vrátili autobusem do Litoměřic.

Příchovické centrum mládeže Křižovatka oslavilo čtyřicátiny

O víkendu, od pátku 24. května do neděle 26. května 2019, se v příchovickém Centru
mládeže Křižovatka sešly na faře, v kostele sv. Víta a nejbližším okolí Příchovic přibližně
dvě stovky lidí různých věkových skupin, aby společně oslavily 40. výročí založení tohoto
centra.

Kněžské svěcení Mgr. Ing. Václava Nováka v katedrále sv. Štěpána 
v Litoměřicích

V sobotu 29. června 2019 v 10 hodin vysvětil v litoměřické katedrále sv. Štěpána biskup Mons.
Jan Baxant jáhna Václava Nováka na kněze. Po vysvěcení byl ustanoven ke kněžské službě ve
funkci farního vikáře do farnosti arciděkanství Ústí nad Labem.

Držiteli ocenění ČBK pro rok  2019 se stali také Marie Dolistová
a Jan Zástěra z litoměřické diecéze

Na závěr bohoslužby velehradské pouti 5. července 2019 udělila Česká biskupská konference vyznamenání několika osobnostem. Marie Dolistová a Jan Zástěra z litoměřické diecéze obdrželi
děkovné uznání za cyklus kantát k poctě českým světcům „České nebe“.

30. výročí biskupské konsekrace ThDr. Josefa Koukla

V úterý 27. srpna 2019 při ranní mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích připomněl
biskup Mons. Jan Baxant 30. výročí biskupské konsekrace ThDr. Josefa Koukla (8. listopadu
1926 – 22. května 2010), který byl na biskupa vysvěcen 27. srpna 1989 ještě v období komunistické totality.
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události roku 2019
události roku 2019
Poutní slavnost ke cti svaté Ludmily v Litoměřicích

V Litoměřicích proběhly od 14. září do 16. září 2019 svatoludmilské oslavy spojené s 800. výročím města. V sobotu 14. září byly přivezeny ostatky sv. Ludmily do Litoměřic. Během neděle
se konaly dvě mše svaté k úctě sv. Ludmile, nejprve ráno v kostele Všech svatých, poté v odpoledních hodinách v kostele sv. Ludmily. Pondělní mši svatou na závěr svatoludmilských oslav
celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Pan Karel Lojka z Mělníka převzal papežské
ocenění „Pro Ecclesia et Pontifice“

V pondělí 16. září 2019 přijal ve své rezidenci litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant projektanta a fotografa pana Karla
Lojku s rodinou a blízkými přáteli, aby mu předal vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice udělené papežem Františkem
za dlouholetou záslužnou práci pro církev.

Cenu Charity Česká republika 2019 obdržela Bc. Štěpánka Kecková,
ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice

Letošní Cenu Charity Česká republika obdržela mezi jedenácti vyznamenanými také ředitelka
Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková. Ceny byly uděleny v rámci tradičního
koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha ve
čtvrtek 31. října 2019 v Obecním domě v Praze.

Národní pouŤ do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky
České  

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a mnoho kněží a poutníků z litoměřické
diecéze se účastnili ve dnech 11. listopadu až 13. listopadu 2019 české národní
pouti k oslavě světice a patronky Anežky České.

Výstava: Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt 
z Valdštejna

Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích ve spolupráci s Biskupstvím
litoměřickým a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy představila výstavní
a badatelský projekt „Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna“ na
vernisáži dne 5. prosince 2019. Výstava byla k vidění ve stálé expozici od 6. prosince do
8. března 2020.

kniha II. díl Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice

V úterý 10. prosince 2019 byl v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích slavnostně představen II. díl Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okrese
Litoměřice, tedy edice rukopisu Vinzenze Luksche z počátku 20. století. Původní německy
psaný rukopis, který obsahuje dodnes cenné informace o památkách bývalého litoměřického okresu, dokončil litoměřický kněz a profesor církevních dějin a církevního práva Vinzenz
Luksch krátce před svou smrtí. Svého vydání - edice německého rukopisu s českým překladem - se dočkal až v současnosti. I. díl věnovaný městu Litoměřice byl vydán v roce 2015
a II. díl zaměřený na ostatní obce bývalého okresu se na pulty knihkupectví dostal v prosinci
2019.

Vznikly Další  díly Dokumentárního cyklu - Putování za varhanami litoměřické diecéze

V průběhu roku 2019 byly natčeny 2 nové díly na podporu varhan v litoměřické diecézi.
Jednalo se o varhany v kostele sv. Havla v Rožďalovicích a varhany kostela sv. Jiljí v Bezdězu.
Pořadem provází organolog a campanolog litoměřické diecéze Mgr. Radek Rejšek.
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z kalendáře roku 2019
Z kalendáře roku 2019
n 11. ledna 2019
V Domově na Dómském pahorku, který spravuje Farní charita Litoměřice se konal 4. Tříkrálový
koncert. Benefiční akce se uskutečnila pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta,
starosty města Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče a ředitelky ZUŠ Mgr. Dominiky Valuškové.
n 12.–13. ledna 2019
V bazilice Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově se konala noční poutní bohoslužba.
n 9. února 2019
V Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích při mši svaté biskup Mons. Jan Baxant připomněl, že
je to 18 let od chvíle, kdy litoměřický hospic začal sloužit terminálně nemocným bližním
a poděkoval všem, kteří obětavě pomáhají nemocným i jejich rodinám.
n 28. února 2019
Vernisáž v budově radnice v Chomutově zahájila výstavu věnovanou tématu křížových cest.
Veřejnost měla možnost prohlédnout si dva cykly rozměrných barokních obrazů zapůjčených
z kláštera v Kadani, který prochází v současné době rozsáhlou obnovou z prostředků IROP.
n 3. března 2019
Při vzpomínkového pietním aktu na kadaňském hřbitově připomněl litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant památku obětí masakru, který se odehrál v Kadani před 100 lety (4. března 1919).
n 10.–15. března 2019
Kněžské exercicie v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.
n 21. března 2019
Při 7. ročníku akce „Místa přátelská seniorům“, kterou pořádá město Litoměřice a litoměřické biskupství, zavítala na návštěvu biskupské rezidence více než stovka seniorů.
n 25.–30. března 2019
Pouť diecézní mládeže do Říma a Assisi s biskupem Mons. Janem Baxantem.
n 6. dubna 2019
45 let od úmrtí 17. litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty si diecéze připoměla
v litoměřické katedrále při ranní mši svaté.
n 12.–13. dubna 2019
54. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích.
n 18. dubna 2019
Missa chrismatis se konala na Zelený čtvrtek v litoměřické katedrále sv. Štěpána.
n 26. dubna 2019
Mše svatá k 800. výročí města Litoměřic za přítomnosti představitelů města a veřejného života.
n 4. května 2019
Mše svatá k oslavě 300 let fary v Mariánských Radčicích.
n 7. května 2019
Biskupství litoměřické vydalo nový tištěný diecézní katalog, určený pro statutární zástupce
farností a jejich spolupracovníky.
n 10. května 2019
Setkání litoměřického biskupa a místních duchovních s hejtmanem Ústeckého kraje.
n 11. května 2019
Jarní setkání varhaníků litoměřické diecéze v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích.
n 24. května 2019
Do 11. ročníku Noci kostelů se v litoměřické diecézi bylo přihlášeno 206 sakrálních objektů,
které během jediného dne navštívilo více než 32 000 návštěvníků. Projekt se uskutečnil za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje.
n 25. května 2019
Na 45. výročí úmrtí Štěpána kardinála Trochty vzlétlo 45 holubic z litoměřického Dómského
náměstí, které přivezli poutníci z Francovy Lhoty, aby tak uctili památku svého slavného rodáka.
n 28. května 2019
V klášteře dominikánů v Praze proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek „Máme vybráno“. Mezi vítězi jsou i dvě sbírky probíhající na území litoměřické diecéze.
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z kalendáře roku 2019
Z kalendáře roku 2019
n 30. května 2019
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům Biskupského gymnázia v Bohosudově.
n 1. června 2019
Hlavní poutní den ke sv. Zdislavě v bazilice v Jablonném v Podještědí.
n 4. června 2019
Zemřel v Charitním domově ve Staré Boleslavi emeritní probošt mělnický R.D. Jaroslav Vyterna.
n 26. června 2019
V německém Cuxhavenu se uskutečnilo předání a navrácení vzácného oltářního obrazu, který
byl v roce 1994 odcizen v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Novém Městě pod Smrkem.
n 27.–29.června 2019
V rámci oslav 800 let města Litoměřice připravil Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Státní
okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích panelovou výstavu „Královské město Litoměřice“, která byla  doplněna také o cenné církevní listiny.
n 29. června 2019
Kněžské svěcení Mgr. Ing. Václava Nováka v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.
n 11. srpna 2019
Generální vikář Mons. Martin Davídek uvedl v Mostě při mši svaté do úřadu nového mosteckého děkana P. Leo Gallase, člena Křižovnického řádu s červenou hvězdou.
n 2. září 2019
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem navštívili varnsdorfské biskupské gymnázium a Schrödingerův institut, kde se zúčastnili
zahájení školního roku.
n 15. září 2019
Slavnost ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Bonifáce v Liberci-Hanychově.
n 20. září 2019
Mons. Jan Baxant předal ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže, které byly vyhlášeny
v litoměřické diecézi v rámci akce Noc kostelů.
n 26.–28.září 2019
V Ústí nad Labem se konaly františkánské misie, které pořádají bratři františkáni, Školské sestry
sv. Františka a přátelé, pod záštitou primátora města Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petra Nedvědického a ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým a katolickými farnostmi v Ústí nad Labem.
n 8. října 2019
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant oslavil své 71. narozeniny.
n 7. listopadu 2019
Galerie a muzeum litoměřické diecéze a Severočeská galerie výtvarného umění představily
veřejnosti nové exponáty v podobě historických liturgických předmětů.
n 17. listopadu 2019
U příležitosti 30 let svobody a demokracie byla u kostela sv. Pankráce v Jítravě vysazena lípa svobody
za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.
n 22. listopadu 2019
Obnova klášterního kostela Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani v projektu IROP pokračovala.
V restaurátorské dílně opravovaly kostelní lavice, barokní dveře, oltářní architektury, zpovědnice i varhany. V samotném objektu kostela probíhaly komplexní opravy, snímání přemaleb,
stavební a restaurátorské práce od střechy, až po kryptu pod kostelem.
n 28. listopadu 2019
Zemřel ve věku nedožitých 83 let R.D. František Kocman, emeritní farář v Rovensku pod Troskami.
n 2. prosince 2019
V pražské nemocnici na Bulovce ve věku 87 let, v 59. roce řeholního života a v 51. roce kněžství
zemřel P. Tomáš Pavel Genrt OFM.
n 23. prosince 2019
Tradiční Betlémský průvod se zvířátky organizoval litoměřický hospic sv. Štěpána v blízkosti
katedrály sv. Štěpána, kde se konala živá scéna z Betléma s příběhem narození Ježíše Krista.
Během představení si lidé mohli zapálit od skautů betlémské světlo a odnést si ho domů.
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Výnosy
Hlavním zdrojem výnosů Biskupství litoměřického v roce 2019 byl příspěvek státu
dle zákona č. 428/2012 Sb. ve výši 73 042 400 Kč. Vlastní hospodářskou činností pak Biskupství litoměřické dokázalo přivést do rozpočtu organizace další příjmy
z nájmů, pachtů a prodeje služeb, a to v objemu 22 011 813 Kč. Biskupství litoměřické
také získalo 19 951 408 Kč na dotacích a dalších 5 485 801 Kč ve formě darů, sbírek
a ostatních příspěvků. Také se nemalou měrou začínají projevovat na straně příjmů
výnosy z dlouhodobého finančního majetku v celkové výši 13 421 264 Kč.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) v roce 2019
		

Výnosy/příjmy (v Kč)	Celkem
Dotace

19 951 408

  Nájem, prodej služeb

22 011 813

  Dary, sbírky, příspěvky

78 528 201

  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

13 421 264

  Prodej dlouhodobého majetku hm./nehm./fin.
Ostatní

Celkem

8 228 212
2 178 812

144 319 710
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náklady
Nejvyšší položku v nákladové části rozpočtu Biskupství litoměřického v roce 2019 tvořily výdaje na mzdy. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl 272 a celkové mzdové
náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění činily 87 457 794 Kč, z toho vlastní
náklady na mzdy (účet 521) dosáhly hodnoty 64 691 121 Kč. Druhou nejvyšší nákladovou
položkou pak byly výdaje na režii, energie a služby v celkovém objemu 22 101 982 Kč
a třetí skupina nejvýznamnějších nákladů zahrnovala výdaje opravy a údržbu majetku
v celkové výši 21 363 519 Kč.

Přehled nejvýznamnějších nákladů (výdajů) v roce 2019		
Náklady/výdaje (v Kč)	Celkem			
Mzdy

64 691 121

  Sociální a zdravotní pojištění

22 766 673

  Opravy a údržba

21 363 519

  Režie (materiál, energie, služby)

22 101 982

  Odpisy, prodaný majetek, opravné položky

9 995 347

  Poskytnuté dary

8 116 966

  Daně, poplatky

4 410 495

Ostatní

Celkem	

4 028 771

157 474 874

Činnost Biskupství litoměřického svým příspěvkem v roce 2019 podpořili:
KADAŇ
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příloha účetní Uzávěrky 2019
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stavební činnost
V roce 2019 proběhla na území litoměřické diecéze řada
důležitých oprav kostelů, kaplí, far a dalších objektů.
Vyjma trojice rozsáhlých akcí obnovy financovaných
z programů IROP (obnova klášterů v Oseku u Duchcova, Kadani a poutního areálu v Horní Polici, do nichž
bylo v roce 2019 investováno takřka 80 milionů Kč),
proběhla řada tradičně menších akcí obnovy na stovkách objektů, jejichž hodnota přesahuje 70 milionů Kč.
Celkově tak stavební a restaurátorské práce obnovy
na objektech po celé diecézi přesáhly sumu 150 milionů Kč. Další stovky tisíc až jednotky milionů byly
investovány do projektových dokumentací, restaurátorských záměrů či drobné údržby na objektech.

Podané a přijaté žádosti na opravy v roce 2019
OPRAVY OBJEKTŮ V LITOMĚŘICKÉ DIECÉZI 2019

Vikariáty

Podané

Přijaté

13 077 725 Kč

58

49

Děčínský

6 918 899 Kč

3

2

Krušnohorský

4 676 339 Kč

15

15

Liberecký

2 547 000 Kč

3

3

Lounský

14 233 137 Kč

28

28

5 727 769 Kč

11

11

Mladoboleslavský

10 507 119 Kč
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27

Teplický

6 487 572 Kč

9

9

Turnovský

4 242 473 Kč

11

11

419 412 Kč

0

0

169

155

Českolipský

Litoměřický

Ústecký
Biskupství litoměřické

1 738 329 Kč

Horní Police (IROP)

10 139 840 Kč

Klášter Kadaň (IROP)

18 489 518 Kč

Klášter Osek (IROP)

50 798 244 Kč

CELKEM
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           Hodnota prací

ŽÁDOSTI

150 003 376 Kč

stavební činnost
stavební činnost
Nejdůležitějšími stavebními akcemi vyjma výše uvedené trojice jsou beze sporu zahájení statického zajištění kostela Všech svatých na Rané a kostela sv. Mikuláše ve
Vilémově či dokončení statického zajištění kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce.
Mezi další významné stavební akce patří dokončení obnovy střechy kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Libčevsi, obnova fasády kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích, zahájení obnovy
střechy kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově, dokončení obnovy střechy kostela sv. Václava v Lovosicích, zahájení obnovy fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Arnolticích, pokračování obnovy fasády kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě, pokračování obnovy střechy kostela sv. Vavřince v Březině, pokračování celkové
obnovy kostela sv. Josefa v Krásné, dokončení obnovy střechy kostela sv. Martina v Luštěnicích, dokončení obnovy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bošíně, pokračování
obnovy střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Rejšicích, pokračování obnovy střechy
kostela sv. Petra a Pavla na Mělníce či dokončení obnovy střechy farní budovy v Mimoni.

libčeves - obnova střechy kostela  

Minice (kostel sv. Martina) nový vnější plášť

JABKENICE - obnova střechy zvonice

mlékojedy - po kompletní rekonstrukci

petrovice - nový vnější plášť

Rejšice - obnova střechy kostela
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Odbor se zabývá dokumentací, inventarizací a péčí o kulturní památky a ostatní
předměty 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. Dále spravuje historické knihovní fondy biskupské a kapitulní knihovny. Metodicky řídí práci diecézního organologa a kampanologa
a diecézního restaurátora.

Diecézní konzervátorské centrum
n dokumentace sakrálních objektů a jejich mobiliářů, zpracovávání získaných dat
v databázi ArtGuard
n vyřizování badatelské agendy (žádosti studentů, badatelů, institucí, nakladatelství)
n vyhotoveny přes dvě desítky výpůjčních či darovacích smluv na movité předměty
n pokračující spolupráce s Ateliérem restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Adama Pokorného Akademie výtvarných umění v Praze
n spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou v Turnově
n realizace projektu „Obnova kostela   
Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani“ (IROP)
n realizace III. etapy projektu „Restaurování malířské výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech“
n realizace II. etapy projektu „Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Petra
a Pavla v Sutomi“

Restaurované prostory klášterního kostela v Kadani

Spolupráce při přípravě výstav:
n „Sasko-Čechy. Jak blízko, tak daleko“, Národní galerie v Praze
n „Křížová cesta – cykly barokních obrazů“, Oblastní muzeum v Chomutově
n „Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna a jeho svět“, SGVU v Litoměřicích
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Restaurátorský ateliér
V ateliéru bylo zrestaurováno a konzervováno 8 obrazů z majetku biskupství a farností, a nástěnný krucifix z biskupské rezidence. Nejnáročnějším bylo restaurování obrazu
Klanění tří králů od flámského mistra1, který je vystaven v Galerii a muzeu litoměřické
diecéze, či restaurování obrazu Kázání sv. Jana Křtitele od Christiana Schrödera z katedrály sv. Štěpána.

Diecézní organolog a kampanolog
n

Varhany:

Stěžejní událostí bylo dokončení restaurování varhan u Nejsvětější Trojice v Klášterci
nad Ohří, které provedla firma Brachtl+Kánský z Krásných Louček u Krnova. Restaurování je velmi zdařilé a byl tak zachráněn velmi cenný nástroj od Konstantina Müllera
z Nepomyšle.

Dále byly svépomocí ošetřeny proti červotoči varhany v Holanech a částečně v Bezdězu. Bylo zahájeno restaurování varhan děkanského kostela v Jablonci nad Nisou.
Probíhá restaurování dalších nástrojů v Bozkově, Křinci, Březnu u Chomutova a rekonstrukce varhan františkánského kláštera v Kadani. Byla uskutečněna větší oprava
varhan děkanského kostela v Postoloprtech. Byla realizována památková rekonstrukce varhan v Horní Polici.
n

Zvony:

Byly odlité zvony pro poutní areál v Horní Polici
(Manoušek - Asten).

Knihovna Biskupství litoměřického
V roce 2019 bylo pokračováno ve zpracovávání kapitulní a biskupské knihovny a dokončila se katalogizace několika menších knižních fondů farností. Ke konci roku katalog obsahoval 11 376 titulů ve 14 119 svazcích, z toho bylo 4610 starých tisků, 5794 knih
19. a 20. století a zbytek obsahoval převážně periodika.
1

Restaurování obrazu bylo dokončeno v r. 2020.
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Činnost archivu spočívala především v běžných úkonech – třídění a pořádání starších
písemnosti na biskupství, administraci aktuální spisové služby biskupství, dohledávání
potřebných dokumentů pro chod biskupství, řešení badatelských dotazů i péči o farní
archivy a knihovny.
V roce 2019 byly položeny také základy pro pokud možno jednotný systém ukládání písemností v jednotlivých farnostech, který bude po prodiskutování na vikariátních konferencích finalizován v roce 2020. Pokračovala rovněž digitalizace farních kronik, a to
především těch svazků, které jsou dosud uloženy ve farnostech. Zkatalogizovány byly některé farní knihovny (Mikulášovice, Počaply, částečně Loučeň), z velké části za pomoci studentů olomoucké univerzity, kteří v prostorách biskupství absolvovali odborný seminář.
Do státních archivů byly deponovány historické písemnosti farností Mory, Žežice, Mojžíř, Obora, Frýdlant, Ves,
Bulovka, Polevsko, Sloup
v Čechách a Nový Bor.
Se Státním oblastním
archivem v Litoměřicích
byla uzavřena nová depozitní smlouva na uložení
biskupských, kapitulních i farních písemností
v tomto státním archivu.
Výroční výstava o litoměřickém
biskupovi
Emanuelovi Arnoštovi
z Valdštejna (episkopát
1760–1789) znamenala
i pro archiv biskupství
řadu příprav, spočívajících zejména v pomoci
při výběru i instalaci vystavených archiválií, přičemž M. Barus se ještě
autorsky podílel na výstavním katalogu.
Průběžně byly také sestavovány seznamy duchovních správců jednotlivých farností.

Archiv biskupství v roce 2019 navštívilo celkem 14 badatelů, kteří zde vykonali 18 badatelských návštěv.
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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 rovněž diecézní časopis pojmenovaný po patronce
  litoměřické diecéze, svaté Zdislavě. V roce 2019 vyšlo 5 čísel.
  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. 2019 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 dospělosti. Škola usiluje o to stát se školou komunitní, ve své lokalitě rovněž plní funkci
vzdělávacího, výchovného a kulturního centra.
Současný počet dětí, žáků a studentů:
n Mateřská škola: 47
n Základní škola: 408
n Gymnázium (osmileté i čtyřleté): 510

Prioritami školy jsou:
n vstřícnost, tolerance a respekt ve vzájemných vztazích členů školní komunity,
n otevřená a konstruktivní komunikace,
n poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání a vzbuzování potřeby celoži-

votního vzdělávání,
n bohatá zájmová činnost,
n 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 individuálního 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 studenti 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 osmým rokem úspěšně vykonává svoji činnost mateřská škola „Bohosudovský
korálek“. 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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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ANTONÍNA BRATRŠOVSKÉHO
V JABLONCI NAD NISOU
Jedná se o úplnou základní školu, která ve spolupráci s rodinou poskytuje žákům kvalitní 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): 170
Prioritami školy jsou:
n individuální přístup k žákům

n
n
n
n

(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 křesťanskou tradici. Důraz je kladen na dobré vzájemné
vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Spolupráce s rodinou je považována za klíčový
pilíř úspěchu vzdělání a výchovy. Žáci jsou prostřednictvím vzdělávacích i zájmových aktivit vedeni k vytváření pozitivních vztahů – k přírodě, k životnímu prostředí
i k výsledkům lidské práce. Součástí 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 Weinfelden, 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/
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GYMNÁZIUM VARNSDORF
Gymnázium Varnsdorf je osmileté všeobecné gymnázium. Nabízí všeobecné studium,
které je rozpracováno ve školním vzdělávacím programu s názvem: Poznání činí domýšlivým, ale láska buduje (Scientia infant, caritas vero aedificat).
Současný počet žáků a studentů:
n Gymnázium Varnsdorf: 300
n Akademie příslibu (školní klub a středisko volného času): 620

Prioritami školy jsou:
n
n
n
n
n

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 především 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
získat dostatečně hluboké všeobecné znalosti a dovednosti ve všech předmětech
a hluboké 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 otevřena
i dalším zájemcům. V současné době
je zde registrováno více než 600 přihlášených akademiků s neuvěřitelně
širokou aktivitou (více než 120 pravidelných akcí a celá řada akcí příležitostných).
Škola spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních subjektů a opakovaně a úspěšně se zapojuje do grantů Evropské unie.
Webové stránky: www.bgv.cz

36

církevní školství
Církevní školství
SCHRÖDINGERŮV INSTITUT VARNSDORF
– STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PRO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
Charakteristika SI
SI je organizace, která vytváří nové a podporuje stávající volnočasové aktivity ve Šluknovském výběžku.
Autoři tohoto projektu jsou přesvědčeni, že právě
volnočasové aktivity 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 zájemci 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 otevřenou 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 nefunkčností
sociálních vazeb, nízkou úrovní sociální soudržnosti, absencí jakéhokoli porozumění
a konsensu mezi různě definovanými skupinami obyvatel. Tento stav je způsoben
především specifickou historií regionu. Odsunem původního obyvatelstva došlo
k rozbití jednak 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 sociálních
vazeb a sociální soudržnosti tím, že poskytuje obyvatelům Šluknovského výběžku pedagogické, materiální i finanční zázemí pro realizaci společných aktivit. Prostřednictvím nich by mělo docházet k častější interakci mezi
lidmi a tím k upevňování podstatných prvků komunity.
Participace různě definovaných skupin (etnických, sociálních a jiných) je nedílnou myšlenkou institutu.

Webové stránky: www.sinstitut.cz

37

církevní školství
Církevní školství
ČESKO-NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
SVATÉ ZDISLAVY V LITOMĚŘICÍCH
Provozovatelem mateřské školy je Diecézní charita Litoměřice. Mateřská škola poskytuje 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 seznamují 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. třídy. 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 62 žáků.
Od původní vize školy, jejíž hlavní prioritou bylo nabízet vzdělání pouze nadaným dětem
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 individuální potenciál.
Priority vzdělávání
Prioritou školy je poskytovat vzdělání žákům, kteří potřebují pro své učení menší kolektiv a nadstandardní podporu ze strany učitelů. Škola je určena především dětem, jejichž
potenciál k učení je silně ovlivňován příznivým sociálním klimatem a podporujícím vztahem ze strany učitelů.
Škola staví svou vizi a své poslání na základních křesťanských hodnotách, které se promítají do pedagogických zásad:
1.
2.
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Přistupovat ke každému žáku s ohledem na jeho osobnost a typ znevýhodnění.
Vytvářet příznivé klima mezi učiteli a žáky.

církevní školství

Církevní školství
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 provincie 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 sociálně znevýhodňujícího prostředí. Do střediska docházejí děti a mládež ve věku 6 – 26 let.  
Činnost střediska se opírá o 3 základní prvky:
n Rozum = mít rozumné požadavky, usilovat o rozvoj celé osobnosti.
n Laskavost = mladí lidé by měli cítit, že jsou milováni, i když jsou na ně kladeny ná-

roky.

n 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:
n přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu,

který spočívá na křesťanských hodnotách,

n poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím

předcházet primární kriminalitě a závislostem,

n 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
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CHARITA
charita
charita

charita

Posláním Diecézní charity Litoměřice je pomoc lidem
v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuální 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 je 11
profesionálních – oblastních a farních charit, které
provozují jednotlivá střediska pomoci, a 5 dobrovolných charit.
V jednotlivých charitách na území litoměřické diecéze
bylo v roce 2019 zaměstnáno 738 pracovníků.
Charita hospodařila s rozpočtem kolem 370 mil. Kč
ročně.
Náklady charit v litoměřické diecézi za rok 2019 činily
371 195 Kč a výnosy 371 457 Kč.
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PODĚKOVÁNÍ
poděkování

slovo na závěr
Ohlédnutí se za rokem 2019 je vzhledem k tomu, že tuto rekapitulaci děláme až
v roce 2020, kdy celý svět postihla pandemie Coronaviru, ohlédnutím radostným. Kromě všeho, co se v litoměřické diecézi podařilo, lze konstatovat, že to byl
rok standardní, bez zbytečných otřesů a s víceméně stabilním ročním programem. Litoměřická kapitula opět zvolila probošta, mladí katoličtí křesťané, kteří
se soustřeďují kolem centra mládeže Křižovatka v Příchovicích spolu s biskupem
Janem, generálním vikářem Martinem a dalšími kněžími vyrazili do Říma, kde
se setkali se Svatým otcem Františkem. Vybraným diecézánům byla udělena různá významná církevní ocenění a byly vydány zajímavé publikace nebo natočeny
dokumenty, které sledují život v diecézi v minulosti i v současnosti.
Tato Výroční zpráva zachytila ve strohé statistice základní roční vývoj v diecézi,
který bychom s jistou dávnou opatrnosti mohli nazvat mírně pozitivní, slibující
dobrou perspektivu v dlouhodobém horizontu. Je na místě poděkovat všem, kteří
se o to zasloužili. Na prvním místě panu biskupu Janu Baxantovi a jeho nejbližším spolupracovníkům – kněžím. Dále pracovníkům diecézní kurie, pastoračním
asistentům a všem zaměstnancům biskupství. Diecéze je také zřizovatelem charit – diecézní, farních i oblastních. V nich působí několik set spolupracovníků,
kteří úzce spolupracují jak s vedením diecéze, tak i s jednotlivými farnosti. Dále
je zde církevní školství, reprezentované dvěma gymnázii, základními školami
i mateřskými školkami. Nelze zapomenout ani na ubytovací zařízení jako Diecézní dům kardinála Trochty či Klášter Hejnice, která v roce 2019 prožívala ještě
klidné časy. A mohli bychom ve výčtu pokračovat dlouho.
Diecéze litoměřická by však nemohla být jen tak sama o sobě. Je
zřizovatelem farností, které nejen
plní své základní poslání místní církve, ale které přinášejí do
všech koutů v diecézi radostnou
evangelijní zvěst o Zmrtvýchvstání Krista. Všem, kdo v nich
pracovali, je třeba vyjádřit díky
s pevnou vírou, že Bůh nezapomene na žádný skutek, který byl
vykonán z lásky k Bohu i člověku.
Ať tedy strohá statistika, která je
technickým vyjádřením toho, co
se v litoměřické diecézi událo, dá
tušit duchovnímu obsahu, jenž je
za ním skryt.
Pán Bůh odplať ze svých darů
všem, kdo v roce 2019 přiložili ruku
k dílu.
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Generální vikář
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