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ÚVOdNÍ slOVO 

                                                                      Úvodní slovo biskupa     

Vážení a milí,
drazí dobrodinci a přátelé naší diecéze,

jak jednou budou historikové hodnotit pandemický 
rok 2020, a to nejen prožívaný námi v litoměřickém 
pastoračním terénu, ale i v celé české a moravské cír-
kevní provincii, avšak i v Evropě, a doslova na celé 
naší planetě Zemi, nevíme. Jedno můžeme odhadovat 
snad přesně. Budou popisovat karanténní čas a z toho 
plynoucí omezený způsob života lidí, ale nevystihnou 
vše to, co jsme zakoušeli my sami živě a bezprostřed-
ně. Budoucí dějepisci se možná ve své vlastní době  
budou potýkat se svými trampotami a jistě budou 
muset procházet svými úskalími doby, ale to, že jsme 

my byli svědky uzavřených škol, kostelů, sportovišť, kulturních zařízení včetně diva-
del a biografů, a jaký to mělo na nás na všechny neblahý vliv, sice popíšou, ale zce-
la rozumět tomu nebudou schopni. Vždyť ani my nejsme sto pochopit smysl celého  
pandemického období, postihující všechny oblasti života, i chod rodin, domácností  
a našich farností diecéze. Nebylo tomu tak jinak i v jiných diecézích. Přesto, pevně  
věřím, že všechno to, co nás potkává, má svůj původ, své kořeny, souvislosti a tím 
současně na nás doléhá velmi prospěšná otázka, hledající smysl konkrétních událostí. 
Upřímně vyznávám, že nejsem ještě s odpověďmi na všechny otázky u konce. Jisté 
závěry však už mám a Vám, drazí přátelé, je nabízím. Předně jsme si mohli uvědo-
movat, že na všechno v životě nestačíme, že nejsme pány svých životů a dějin světa, 
že nemáme léky na všechny choroby, že naše duše chátrá, když postrádá komunikaci 
s druhými lidmi, že jeden druhého potřebujeme, protože se ve skutečnosti vzájemně 
doplňujeme. Pandemický rok 2020 nebyl úplně ztraceným časem. Jistě, byla to doba 
pro život celé naší diecéze náročná, ale nemusela to být doba promarněná. O něčem 
takovém „výroční zpráva 2020“ vypráví. 

+ Jan Baxant, 
biskup litoměřický
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Mons. IClic. Mgr. Martin dAVÍdek  
generální	vikář

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

Mons. Mgr. Jan bAxANt  
20.	sídelní	biskup	litoměřický

ÚdAJe O ORgANIZACI, stAtutÁRNÍ ORgÁNy

Údaje o organizaci

kONtAkt

biskupství litoměřické
Dómské	náměstí	1/1
412	88	Litoměřice

      
       

statutární orgány

 

     

                            

IČ:          00445126       
dIČ:      CZ00445126

tel.:      +420 416 707 511
e-mail:  biskupstvi@dltm.cz
Web: 	 	www.dltm.cz



diecéze litoměřická	 se	 rozkládá	na	území	pěti	krajů	České	republiky	 (na	území	
Ústeckého	a	Libereckého	kraje,	částečně	zasahuje	do	Královéhradeckého	a	Středo-
českého	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	72	farnostech	
sídlí	duchovní	přímo,	ostatní	jsou	spravovány	excurrendo	(tzn.	do	neobsazených	far-
ností	duchovní	dojíždějí).

Působí	zde	celkem	110	kněží	v	duchovní	správě	(z	toho	je	36	řeholních	kněží),	1	jáhen	–	
čekatel	na	kněžské	svěcení	a	15	trvalých	jáhnů.	Za	diecézi	studují	dva	bohoslovci.
Osm	kněží	je	na	odpočinku.	Působí	zde	104	pastoračních	asistentů	a	dalších	pracovníků.
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Mapa vikariátů litoměřické diecéze 

Římskokatolickou církev 
tvoří místní církve neboli 
diecéze.

diecéze je přesně vyme-
zené území, kde žijí ka-
toličtí křesťané.

V jejím čele stojí diecéz-
ní biskup. se správou 
diecéze a s řízením úřa-
du diecéze mu pomáhá 
generální vikář. 

stRuktuRA 

                                                                                                          Diecéze 
 



     biskupství
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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

stRuktuRA



     Pastorace

Kodex	kanonického	práva	mluví	o	pasto-
rační	péči	v	souvislosti	s	úkolem	faráře,	
který	má	pod	vedením	biskupa	jako	pas-
týř	pečovat	o	svěřené	společenství	křesťa-
nů.	Nejdůležitějším	polem	pro	pastoraci	
jsou	tedy	farnosti	(srv.	kán.	515	a	519).

V	rámci	farní	pastorace	je	hlavním	úko-
lem	hlásání	Božího	slova	a	udělování	svá-
tostí.	 Kromě	 toho	 probíhají	 nejrůznější	
pastorační	aktivity,	 zejména	péče	o	děti	 
a	mládež,	rodiny	s	dětmi,	seniory,	nemoc-
né	a	další.

V	roce	2020	bylo	v	litoměřické	diecézi	pokřtěno	celkem	799	dětí	(do	1	roku	–	486;	
1–7	let	–	245;	8–14	let	–	68).	Zhruba	stejný	počet	rodičovských	párů	byl	připravo-
ván	na	křest	svých	dětí.	Bylo	pokřtěno	121	dospělých	(osoby	starší	14	let).

Uděleno	bylo	105	biřmování.	Na	území	diecéze	bylo	uzavřeno	163	církevních	sňatků.

PAstORACe 
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Diecézní	centra:

Pastorační	centrum		
Katechetické	centrum	–	dkc.dltm.cz/katecheti
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 2020

V pondělí 13. ledna 2020 ve 4.00 hodiny se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve 
Filipově uskutečnila slavnostní poutní mše,	která	se	koná	v	den	zázračného	uzdravení	mladé	ženy	
Magdaleny	Kade	(13.	ledna	1866).	Hlavním	celebrantem	byl	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant.	Slavnost-
ní	poutní	mše	se	zúčastnil	také	zhořelecký	biskup	Mons.	Wolfgang	Ipolt.	Litoměřický	biskup	ve	své	promluvě	
zmínil,	že	od	zjevení	Panny	Marie	ve	Filipově	uplynulo	letos	154	let	a	povzbudil	přítomné	k	důvěře	v	přímlu-
vu	Panny	Marie	a	k	životu	z	víry.	Brzké	ranní	bohoslužby	se	zúčastnily	čtyři	desítky	koncelebrujících	kněží	 
z	Čech,	Německa,	Polska	a	Slovenska	a	stovky	poutníků.

V	neděli	19.	ledna	2020	navštívil	generální	vikář	Mons.	Martin	Davídek	bohosudovskou	baziliku	Panny	Ma-
rie	Bolestné,	kde	sloužil	mši	svatou.	V	té	době	již	byly	známy	první	informace	o	tragickém požáru ve Vej-
prtech, při němž přišlo o život osm lidí a mnoho dalších bylo zraněno.	Účastníci	bohoslužby	se	
tedy	v	modlitbě	spojili	za	zemřelé,	zraněné,	všechny	kdo	pomáhali	při	zásahu	a	rodiny	všech	obětí.	Podobně	
se	tomu	tak	dělo	i	v	dalších	farních	společenstvích	litoměřické	diecéze.

V	sobotu	1.	února	2020	se	v	kostele	sv.	Jakuba	Většího	ve	Světci	u	Bíliny	konala	slavnostní bohoslužba, při 
které skládal řádový slib nový salesián spolupracovník Robert kotyšan.	Během	mše	svaté,	kterou	
celebroval	P.	Michael	Martinek,	složil	slib	do	rukou	koordinátora	salesiánů	spolupracovníků	Jana	Macouna.

V	pátek	14.	února	2020	se	v	Lounech	na	děkanském	úřadě	konalo	administrativní převzetí farností 
lounské kolatury.	Osobní	arciděkan	J.M.	can.	Werner	Horák	předával	za	přítomnosti	generálního	vikáře	
Mons.	Martina	Davídka	a	okrskového	vikáře	lounského	vikariátu	P.	Josefa	Špačka	O.Praem.	svému	nástupci	
R.D.	Mgr.	Vítu	Machkovi	farní	administrativu.	

V	pátek	13.	března	2020	se	v	8	hodin	ráno	konala	v	sakristii	litoměřické	katedrály	koordinační schůzka, 
při které se místní kněží domlouvali ohledně pořadu bohoslužeb v litoměřicích a nejbliž-
ším okolí.	Na	schůzku	přišel	také	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant,	který	důrazně	připomněl,	že	počet	
účastníků	bohoslužeb	podle	opatření,	která	přijala	vláda,	nesmí	přesáhnout	počtu	30	osob	včetně	těch,	kteří	
slouží	u	oltáře.	Podobným	způsobem	řešily	situaci	ohledně	bohoslužeb	v	nejbližších	týdnech	i	další	farnos-
ti	litoměřické	diecéze,	které	podle	svých	podmínek	a	situace,	po	důkladném	zvážení	a	případné	konzultaci	 
s	ordinářem,	upravily	režim	v	jednotlivých	kostelech.

svatý týden v roce 2020,	včetně	velikonočního	tridua,	bylo	možné	v	litoměřické	diecézi	díky	současným	
technickým	možnostem	sledovat	také	on-line.	Některé	české	diecéze	zprostředkovaly	on-line	vysílání	přímo	 
z	biskupských	bohoslužeb.	V	litoměřické	diecézi	se	pan	biskup	soustředil	na	texty	homilií,	které	jsou	dostup-
né	na	webu	diecéze,	a	také	na	dopisy	adresované	buď	různým	skupinám	věřících	nebo	všem.	

Ve	čtvrtek	16.	dubna	2020	dostalo	 litoměřické	biskupství	dezinfekční prostředky,	které věnovala 
Cesta 121, o.s. K	dispozici	byly	pro	farnosti	na	recepci	litoměřické	biskupské	kurie.	

Litoměřické	 biskupství	 obdrželo	darem od technického klubu mládeže, ddM Rozmarýn lito-
měřice ochranné štíty.	Na	Dómský	pahorek	je	přivezl	pan	Zbyněk	Rudolf,	který	je	v	Technickém	klubu	
vedoucím.	Děkujeme	Technickému	klubu	mládeže,	DDM	Rozmarýn	Litoměřice	za	praktický	dar	a	pomoc	
farnostem	litoměřické	diecéze.

Ve	čtvrtek	30.	dubna	2020	obdrželo	od	Cesty	121	litoměřické	biskupství	další	várku dezinfekčních pro-
středků určenou pro farnosti.	Nedávnou	první	pomoc	farnostem,	které	potřebují	dezinfikovat	liturgické	
prostory,	farnosti	brzy	vyčerpaly,	a	tak	se	litoměřické	biskupství	obrátilo	o	pomoc	k	Cestě	121,	která	opět	
velmi	rychle	zareagovala.

V	úterý	12.	května	2020	se	v	poledne	na	minutu	rozezněly	v	České	republice	kostelní	zvony,	které	takto	vy-
jádřily	poděkování zdravotnímu personálu za nasazení a obětavost během koronavirové pan-
demie.	Velké	poděkování	patří	zvláště	zdravotním	sestrám,	protože	ten	den	se	také	slaví	Mezinárodní	den	
zdravotních	sester.	Na	výzvu	České	biskupské	konference	k	tomuto	zvonění	zareagovali	i	duchovní	správci	 
v	kostelech	litoměřické	diecéze	a	na	mnoha	místech	nechali	rozeznít	zvony.

Ve	čtvrtek	14.	května	2020	v	Lovosicích	požehnal	 litoměřický	bis-
kup	Mons.	Jan	Baxant,	za	přítomnosti	ředitelky	litoměřické	Diecéz-
ní	 charity	 paní	 Růženy	 Kafkové,	 ředitelky	 Farní	 charity	 Lovosice	
Mgr.	Aleny	Maternové,	generálního	vikáře	Mons.	Martina	Davídka,	 
P.	Ladislava	Nádvorníka	SDB	a	dalších	hostů	nový Azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi.	Charita	v	Lovosicích	 již	několik	 let	
provozovala	 azylový	 dům,	 ovšem	 bylo	 to	 v	 pronajatých	 prosto-
rách.	Díky	nově	zrekonstruované	budově	na	ulici	Karla	Maličkého	
v	Lovosicích	se	mohla	přestěhovat	do	vlastních	prostor.	Od	pátku	 
15.	května	2020	tento	dům,	který	je	zasvěcený	Panně	Marii	Pomocné,	
bude	sloužit	matkám	s	dětmi	a	ženám,	které	se	ocitly	v	obtížné	situaci	 
a	bez	přístřeší.	Je	třeba	poděkovat	všem,	kdo	se	o	tento	sociální	po-
čin	zasloužili	a	přiložili	podle	svých	možností	ruku	k	dílu.	



                                                                               události roku 2020
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V	pátek	22.	května	2020	při	ranní	mši	svaté	vzpomněl	probošt	litoměřické	kapituly	J.M.	can.	Jiří	Hladík,	O.Cr.	
10. výročí úmrtí 18. litoměřického biskupa Mons. Josefa koukla,	za	kterého	se	pan	probošt	na	
závěr	pomodlil	u	jeho	obrazu.	Litoměřičtí	diecézáni	vděčně	vzpomínají	na	svého	biskupa.

Ve	 čtvrtek	 21.	 května	 2020,	 v den svátku Nanebevstoupení Páně, se v bazilice sv. Vavřince  
a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí	sešli	místní	farníci	a	věřící	z	blízkého	okolí,	aby	oslavili	ne-
jen	tuto	slavnost,	ale	aby	si	též	připomněli	25. výročí kanonizace patronky litoměřické diecéze sv. 
Zdislavy.	Mši	svatou	celebroval	generální	vikář	litoměřické	diecéze	Mons.	Martin	Davídek,	koncelebroval	
strážce	hrobu	sv.	Zdislavy	P.	Pavel	Mayer,	OP	a	českolipský	okrskový	vikář	J.M.	can.	Rudolf	Repka.	

V	 sobotu	 23.	 května	 2020	 si	 při	 dopolední	 poutní	mši	 svaté	 v	doksanském kostele Narození Pan-
ny Marie připomněli poutníci i sestry premonstrátky z místní řeholní komunity obláčku  
sv. Anežky České.	Pozvání	na	tuto	připomínku	přijal	velmistr	Rytířského	řádu	Křižovníků	s	červenou	hvěz-
dou	P.	PharmDr.	Mgr.	Josef	Šedivý	O.Cr.,	který	byl	hlavním	celebrantem.	Mše	svaté	se	zúčastníl	i	strahovský	
opat	P.	Daniel	P.	Janáček,	O.Praem.	a	také	probošt	Kolegiátní	kapituly	Všech	svatých	na	Hradě	pražském	
Mons.	prof.	PhDr.	Petr	Piťha,	CSc.	dr.	h.	c.,	který	byl	 iniciátorem	těchto	poutí	 i	v	minulých	 letech.	Spolu	 
s	ostatními	kněžími	prosili	naši	patronku	sv.	Anežku	Českou	za	naši	zemi.

V	sobotu	30.	května	2020	proběhl	v	Jablonném	v	Podještědí,	v	místě	kde	se	nacházejí	ostatky	sv.	Zdislavy,	
hlavní poutní den.	Do	baziliky	sv.	Vavřince	a	sv.	Zdislavy	letos	připutoval	také	pražský	arcibiskup	Dominik	
kardinál	Duka	a	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant.	Při	mši	svaté	zazněla	mj.	i	bulla, která stanoví, že 
sv. Paní Zdislava byla nově prohlášena také patronkou České dominikánské provincie,	z	čehož	
měli	přítomní	řeholní	sestry	a	bratři	řádu	kazatelského	velikou	radost.	Na	hlavní	pouť	zavítal	jako	poutník	
také	hejtman	Libereckého	kraje	Martin	Půta	s	rodinou.	svatá Zdislava je patronkou rodin i liberec-
kého kraje,	a	tak	v	Jablonném	v	Podještědí,	kromě	poutníků,	nechyběli	ani	další	zástupci	veřejného	života.

Ve	středu	10.	června	2020	v	15	hodin	sloužil	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	v	litoměřické	katedrále	
sv.	Štěpána	děkovnou mši svatou za záchranné a další složky Ústeckého kraje, které pomáhaly 
zvládnout nelehkou situaci při pandemické krizi v	první	polovině	letošního	roku.	Iniciativa	k	této	
bohoslužbě	vzešla	od	hejtmana	Ústeckého	kraje	Oldřicha	Bubeníčka,	který	se	také	mše	svaté	se	svými	spolu-
pracovníky	a	pozvanými	zástupci	krajských	složek	mše	svaté	osobně	zúčastnil.

Do akce „NOC kOstelŮ“, která se letos konala v pátek 12. června 2020, se v litoměřické diecé-
zi zapojilo celkem 183 církevních objektů (kostelů,	kaplí	a	modliteben),	do	nichž	zavítalo	23	650	ná-
vštěvníků.	Pořadatelé	připravili	561	programů,	ze	kterých	si	mohl	každý	vybrat	to	své.	Zároveň	se	po	skončení	
akce	pořadatelé	i	návštěvníci	podělili	o	fotografie	z	průběhu	celého	večera	z	různých	míst.

V	sobotu	13.	června	2020	se	v	děkanském	kostele	sv.	Jakuba	Většího	v	České	Kamenici	konalo	poslední 
rozloučení s J.M. can. karlem Jordánem Červeným.	Zádušní	mši	svatou	celebroval	za	přítomnosti	
kanovníků	 litoměřické	katedrální	kapituly,	kněží	děčínského	vikariátu	a	dalších	kněží	 litoměřický	biskup	
Mons.	Jan	Baxant.	Kázání	pronesl	probošt	litoměřické	kapituly	prelát	J.M.	can.	Mgr.	Jiří	Hladík,	O.Cr.,	kte-
rého	se	zesnulým	Otcem	Jordánem	pojilo	dlouholeté	kněžské	přátelství.	Po	mši	svaté	byly	jeho	tělesné	ostat-
ky	převezeny	do	Litoměřic,	kde	byly	uloženy	do	hrobky	 litoměřické	kapituly	poblíž	hrobky	 litoměřických	
biskupů,	kde	budou	očekávat	vzkříšení	na	konci	věku.

Ve	čtvrtek	25.	června	2020	za	přítomnosti	starosty	města	Krupky	PhDr.	Ing.	Zdeňka	Matouše,	Ph.D.,	MBA,	
ředitelky	biskupského	gymnázia	Mgr.	Bc.	Jany	Pucharové,	zástupce	ředitele	Mgr.	Jiřího	Breue,	členů	peda-
gogického	sboru,	rodičů	a	přátel	školy	předával	generální	vikář	Mons.	Martin	Davídek	maturitní vysvěd-
čení letošním maturantům.	slavnostní předávání se uskutečnilo v bohosudovské bazilice 
Panny Marie sedmibolestné,	ve	které	se	následně	od	16.30	hodin	konala	také	vernisáž	uměleckých	děl.	
Věnovali	je	jak	dárci	z	ústecké	univerzity	třetího	věku,	tak	i	žáci	a	studenti,	kteří	tak	chtějí	podpořit	opravu	
varhan	v	bazilice	v	Bohosudově.	Vernisáž	a	sbírku	organizuje	Spolek	pro	záchranu	bohosudovských	varhan.

V	sobotu	27.	června	2020	byl	v horní Polici po dvouleté rekonstruk-
ci slavnostně otevřen poutní areál kostela Navštívení Panny Ma-
rie.	Slavnost	začala	mší	svatou	od	10	hodin,	 jejímž	hlavním	celebrantem	
byl	Mons.	Jan	Baxant,	biskup	litoměřický	za	účasti	Mons.	Charlese	D.	Bal-
vo,	apoštolského	nuncia	v	ČR	a	dalších	přítomných	kněží	a	vzácných	hostů.	
Nejprve	litoměřický	biskup	požehnal	kostel,	poté	apoštolský	nuncius	var-
hany	a	po	mši	 svaté	následovalo	biskupské	požehnání	nových	zvonů.	Od	
13.30	hodin	se	konal	varhanní	koncert	prof.	Jaroslava	Tůmy.	Poté	od	14.30	
hodin	mohli	přítomní	zhlédnout	premiéru	filmu	o	obnově	poutního	místa	 
a	prezentaci	obnovy.	Na	závěr	slavnostního	dne	byla	v	15.30	hodin	otevřena	
muzejní	expozice	a	zahájena	vernisáž	výstavy.	Rekonstrukce	této	Národní	
kulturní	památky	v	Horní	Polici	však	nekončí,	během	dalšího	roku	budou	
ještě	obnoveny	ambity.	Kompletně	hotové	by	vše	mělo	být	koncem	roku	
2021.	Obnova poutního areálu je financována z projektu IROP.
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V	sobotu	4.	července	2020	začala	mší	svatou	v	18	hodin	v	koste-
le	sv.	Zikmunda	ve	Stráži	pod	Ralskem	letní dominikánská 
misie pod názvem dny víry.	Mši	svaté	s	požehnáním	misio-
nářům	předsedal	generální	vikář	Mons.	Martin	Davídek,	konce-
lebrovali	P.	Pavel	Mayer	OP,	který	misii	vede	a	duchovní	správce	
farnosti	Stráž	pod	Ralskem	P.	Richard	Cenker,	SVD.	Dny	víry	ve	
Stráži	pod	Ralskem	trvaly	do	neděle	12.	července	2020.

V	úterý	25.	srpna	2020	v	18	hodin	se	na	Dómském	náměstí	v	
Litoměřicích	 konal	 charitativní koncert tomáše kluse 
(nejen) „Pro lidi v první linii“, který pořádal Nadační 
fond kalich a město litoměřice.	Koncert	zahájilo	poděko-
vání	organizacím	ve	městě,	které	zařizovali	péči	o	seniory	a	ne-
mocné	během	pandemie	COVID-19.	Symbolickou	růži	předali	
pracovníkům	Hospice,	 Farní	 Charity	 Litoměřice,	Domova	 na	
Dómském	pahorku	a	Domova	U	Trati	starosta	Litoměřic	Ladi-
slav	Chlupáč	a	předseda	správní	rady	Nadačního	fondu	Kalich	
Alexandr	Vondra.	Také	 litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	
ve	své	promluvě	poděkoval	organizátorům	koncertu	a	vyzdvihl	
význam	péče	o	občany	během	období	covidové	pandemie.	Při-
pomněl	také,	že	pro	ošetřovatele	zatím	pandemie	neskončila,	že	
oni	jsou	v	té	„první	linii“	stále.	Výtěžek	koncertu	ve	výši	196	550	
korun	byl	věnován	nedalekému	Hospici	sv.	Štěpána.

V	úterý	1.	září	2020	se	od	11	hodin	v Jiříkově konalo slavnostní požehnání po opravě kaple Nejsvě-
tějšího srdce Ježíšova a kláštera sv. karla boromejského	po	jejich	celkové,	téměř	pětileté	rekon-
strukci.	Mši	svatou	celebroval	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	v	doprovodu	generálního	vikáře	Mons.	
Martina	Davídka,	okrskového	vikáře	R.D.	Jacka	Kotisze	a	P.	Jozefa	Kujana	SDB.	Jáhenskou	službu	konal	
Mgr.	Jan	Hedvík.	Na	začátku	bohoslužby	biskup	Baxant	posvětil	nový	oltářní	stůl,	ambon	a	svatostánek.
kaple i klášterní budova jsou ve vlastnictví kongregace sv. karla boromejského, středisko vol-
ného času pro Šluknovský výběžek – schrödingerův institut, je zde v dlouhodobém pronájmu 
a	nyní	se	zde	bude	nacházet	i	jeho	sídlo.	Sestry	boromejky	byly	také	podstatným	investorem	celé	rekonstrukce.

Ve	čtvrtek	24.	září	2020	v	10	hodin	slavnostně otevřela Oblastní charita Česká kamenice nový do-
mov Panny Marie - Útočiště hříšníků v České kamenici.	Slavnostního	otevření	se	zúčastnil	litomě-
řický	biskup	Mons.	Jan	Baxant,	který	společně	s	ředitelkou	Oblastní	charity	Česká	Kamenice	Bc.	Štěpánkou	
Keckovou	a	starostou	města	Česká	Kamenice	Janem	Papajanovským	přestřihl	před	zraky	mnoha	hostů	ote-
vírací	stuhu.	Poté	byli	přítomní	pozváni	ke	krátkému	ohlédnutí	za	tím,	co	se	podařilo.	Paní	Štěpánka	Kecková	
úvodem	přivítala	rovněž	generální	vikáře	Mons.	Martina	Davídka,	ředitelku	Diecézní	charity	Litoměřice	paní	
Růženu	Kavkovou,	prezidenta	charit	v	litoměřické	diecézi	J.M.	can.	Józefa	Szeligu,	ředitele	Komerční	banky	
Mgr.	Josefa	Bugnera,	R.D.	Mgr.	Jaroslava	Kuchaře,	který	ji	více	než	30	let	duchovně	doprovází,	a	všechny	
kolegyně	a	kolegy,	přátele,	podporovatele	a	kolegy	ředitele	charit	v	litoměřické	diecézi.	Litoměřický	biskup	
Mons.	Jan	Baxant	pak,	po	proslovech	a	přípitku,	prošel	s	přítomnými	celý	dům	a	slavnostně	jej	požehnal.	

Ve	středu	30.	září	2020	navštívil	litoměřický biskup Mons. Jan baxant farnost srbská kamenice, 
kde při mši svaté pogratuloval otci Františku segeťovi k 90. narozeninám,	které	slaví	1.	října	
2020.	Přítomni	byli	také	kněží	děčínského	vikariátu	a	další.	Po	mši	svaté	při	slavnostním	obědě	popřál	osla-
venci	také	generální	vikář	Mons.	Martin	Davídek	za	litoměřické	biskupství	a	kněze.

V	pondělí	7.	prosince	2020	převzal	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	deset notebooků, které bis-
kupství litoměřické získalo s podporou t-Mobile. biskup je předal schrödingerovu institutu 
a potřebným rodinám, aby jejich děti měly usnadněný přístup k distanční výuce.

Ve	čtvrtek	10.	prosince	2020	se	litoměřický biskup Mons. Jan baxant setkal se studentkou zdra-
votních věd Annou Viktorií V. z ústecké univerzity Jana evangelisty Purkyně a předal jí 
jednorázový příspěvek na studium.	Tento	příspěvek	uděluje	 litoměřický	biskup	vedle	cen	rektora	
UJEP	vybraným	studentům.	Minulý	týden	předal	litoměřický	biskup	podobné	jednorázové	příspěvky	třem	
studentům	a	to	sice	dvěma	z	filozofické	fakulty	a	jednomu	studentovi	zdravotních	věd.	Celkem	se	tedy	jed-
ná	o	čtyři	takové	příspěvky.	Studentka	Anna	Viktorie	V.	se	nemohla	z	důvodu	nemoci	zúčastnit	přebírání	
příspěvku	v	Ústí	nad	Labem	a	proto	navštívila	biskupa	Jana	Baxanta	v	jeho	rezidenci	v	jiném	termínu	než	
ostatní.	Lze	popřát	všem	studentům,	aby	i	přes	tento	čas,	který	studium	ztížil,	vytrvali	na	cestě	vedoucí	 
k	dosažení	vzdělání.

Ve	čtvrtek	31.	prosince	2020	v	16	hodin	sloužil	v	litoměřické	katedrále	biskup	Jan	Baxant	mši svatou na 
poděkování za uplynulý rok 2020.	V	kázání	mj.	biskup	vyzdvihl	ctnost	statečnosti,	která	byla	výrazným	
znakem	tohoto	roku	a	připomněl	všechny	zdravotníky,	ale	také	učitele	a	rodiče	či	rodinné	příslušníky,	kteří	
tuto	kardinální	ctnost	v	roce	2020	prokázali.		
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n  Rok 2020	-		800.	výročí	narození	sv.	Zdislavy,	patronky	litoměřické	diecéze.

n  13. ledna 2020	-	154.	výročí	zjevení	Panny	Marie	ve	Filipově.	Při	tradiční	ranní	poutní	mši	svaté	
promluvil	ve	filipovské	bazilice	k	přítomným	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant.

n  17. února 2020 v	19.30	hodin	předsedal	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	mši	svaté	v	kostele	
sv.	Ludmily	v	Praze	u	příležitosti	zahájení	14.	evropského	šampionátu	kněží	sportovců	v	halovém	
fotbale.	Mše	svaté	se	zúčastnilo	270	kněží	z	18	zemí	Evropy	jako	koncelebrantů.

n  4. března 2020	-	Výzva	litoměřického	biskupa	Mons.	Jana	Baxanta	k	projevu	duchovní	křes-
ťanské	solidarity	v	situaci	globálního	stavu	zdravotní	nouze,	vyhlášeného	kvůli	epidemii	Světovou	
zdravotnickou	organizací.

n  12. března 2020	-	Prohlášení	českých	a	moravských	biskupů	k	mimořádnému	opatření	a	výzva	
litoměřického	biskupa	k	nastalé	situaci.

n  16. března 2020 -	Pastýřský	list	litoměřického	biskupa	Mons.	J.	Baxanta,	Karanténní	oktáv	–
„osmidenní“	jako	příležitost.

n  19. března 2020	-	Slovo	litoměřického	biskupa	Mons.	Jana	Baxanta	k	pandemii	koronaviru	pro	
regionální	televizní	stanici	Litoměřicko24.cz.

n  23. března 2020	-	Pastoračně-organizační	opatření	vydané	litoměřickým	biskupem	Mons.	Janem	
Baxantem	pro	všechny	duchovní	správce,	statutární	orgány	farností	a	zaměstnance	Biskupství	lito-
měřického,	včetně	biskupské	kurie.

n  24. března 2020 -	Duchovní	krizová	pomoc	po	telefonu
	 ČBK	reaguje	na	tuto	mimořádnou	situaci	a	nabízí	věřícím	duchovní	pomoc	na	telefonu	po	celé	Čes-

ké	republice.	Na	kněze,	kteří	se	dali	k	dispozici	na	výzvu	svých	biskupů	a	jsou	ochotni	vykonávat	
tuto	službu,	se	mohou	obrátit	všichni,	kteří	v	době	pandemie	potřebují	podporu	nebo	povzbuzení.

n  25. března 2020	-	Papež	František	vyzval	všechny	křesťany,	aby	se	ve	středu	25.	března	v	pravé	
poledne	společně	pomodlili	modlitbu	„Otče	náš“.

n  26. března 2020	-	Litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	vyzval	k	tomu,	aby	duchovní	správci	
nechali	ve	svých	farnostech	zvonit	zvony	každý	den	v	poledne	na	cca	5	minut	jako	výzvu	k	modlitbě	
Páně	„Otče	náš“.

n  29. března 2020	-	Pastýřský	okružní	dopis	litoměřického	biskupa	Mons.	Jana	Baxanta,	určený	
všem	bratřím	a	sestrám,	žijícím	na	území	Litoměřické	diecéze,	ze	dne	29.	března	2020.

n  30. března 2020	-	Biskupství	litoměřické	dává	k	dispozici	redukovanou	verzi	původního	vydání	
brožury	„Křížová	cesta	Ostré	u	Úštěku	s	litoměřickým	biskupem	Mons.	Janem	Baxantem“.	Je	určena	
zejména	pro	osobní	potřebu	věřících	v	době	nouzového	stavu	z	důvodu	pandemie	COVID-19.

n  31. března 2020	-	Dopis	litoměřického	biskupa	Mons.	Jana	Baxanta	všem	katechumenům,	kteří	
se	připravují	na	přijetí	svátosti	křtu.

n  3. dubna 2020	-	Oslava	Světového	dne	mládeže	na	TV	Noe
	 V	době,	kdy	nemohou	být	diecézní	či	děkanátní	setkání	mládeže,	přináší	TV	Noe	v	sobotu	4.	4.	2020	

od	17	hodin	krátkou	alternativu	v	podobě	studia	VSTAŇ!

n  duben 2020	-	ČBK	podporuje	Sbírku	pro	Česko:	Na	vlně	pomoci	proti	bezmoci!

n  Velikonoce 2020	 -	Výzva	českých	a	moravských	biskupů	k	oživení	staré	velikonoční	 tradice:	 
v	době	Velikonoční	vigilie	(na	Bílou	sobotu)	po	setmění,	zapálit	za	okny	domovů	svíčku,	případně	
vystavit	obraz	našeho	Pána	Ježíše	Krista,	jako	svědectví,	že	Ježíš	je	Světlem	našeho	života.

n  4. dubna 2020 -	Dopis	adresovaný	všem	diecézánům	od	litoměřického	biskupa	Mons.	Jana	Ba-
xanta	k	nadcházejícím	velikonočním	svátkům.

n  5. dubna 2020	 -	V	neděli	5.	dubna	2020	slavila	církev	Květnou	(pašijovou)	neděli,	z	důvodu	
pandemie	koronaviru	byla	liturgicky	slavena	podle	Vademeca	pro	kněze	bez	účasti	lidu.

n  7. dubna 2020 	-	V	úterý	7.	dubna	2020	zemřela	ve	věku	svých	nedožitých	90	let	paní	Dagmar	
Šoubová.	Mnozí	kněží	a	věřící	ji	znali	jako	dlouholetou	správkyni	pokladny	litoměřické	diecéze.	
Svou	obětavou	službu	na	litoměřickém	biskupství	vykonávala	řadu	desetiletí.
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n  9. -12. dubna 2020	 -	 Svatý	 týden	 (Velikonoce)	 se	 uskutečnil	 s	mnoha	 různými	 omezeními,	 
z	důvodu	pandemie	bez	účasti	věřících	v	kostelech.	Velikonoční	obřady	se	uskutečnily	v	on-line	
přenosech	a	možností	sledovat	živé	přenosy	i	na	televizi	NOE.

n  13. - 14. dubna 2020 –	Připomínka	smutného	70.	výročí	Akce	K.	Jednalo	se	o	naprosto	bezpre-
cedentní,	nelegální	a	násilný	státní	zásah	vůči	římskokatolické	církvi,	který	znamenal	faktický	zánik	
mužského	řeholního	života	v	našich	zemích	na	další	čtyři	desetiletí,	s	jehož	důsledky	se	potýkáme	
do	současnosti.

n  22. května 2020	-	10.	výročí	úmrtí	18.	litoměřického	biskupa	Josefa	Koukla.

n  9. června 2020	-	zemřel	kněz	litoměřické	diecéze,	J.M.	can.	Karel	Jordán	Červený,	děkan	v	České	
Kamenici,	čestný	kanovník	a	člen	třetího	řádu	sv.	Dominika.

n  12. června 2020	–	12.	ročník	projektu	Noc	kostelů	2020.	V	celé	České	republice	bylo	do	akce		při-
hlášeno	1157	sakrálních	objektů,	z	toho	v	litoměřické	diecézi	183	objektů	(kostelů,	kaplí	a	modliteben)	
s	561	připravenými	programy.	Noc	kostelů	v	litoměřické	diecézi	navštívilo	23	650	návštěvníků.

n  27. června 2020 -	Slavnostní	otevření	poutního	areálu	kostela	Navštívení	Panny	Marie	v	Horní	Polici.

n  15. července 2020 –	V	litoměřické	katedrále	sv.	Štěpána	se	konala	připomínka	20.	výročí	od	
úmrtí	děkana	litoměřické	kapituly	a	politického	vězně	Msgre.	Josefa	Helikara.

n  4. srpna 2020	-	Zemřel	ve	věku	89	let	P.	Pavel	Uličný,	SVD.	Od	roku	1976	do	roku	1982	byl	
duchovním	správcem	ve	farnosti	Rovensko	pod	Troskami	a	excurrendo	spravoval	také	farnost	
Hrubá	Skála.

n  1. září 2020	-	V		první	školní	den	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	spolu	s	generálním	viká-
řem	Mons.	Martinem	Davídkem	navštívíli	varnsdorfské	biskupské	gymnázium	a	poté	se	zúčastnili	
slavnostního	otevření	nového	sídla	Schrödingerova	 institutu	v	Klášteře	 sv.	Karla	Boromejského	 
v	Jiříkově	po	jeho	více	než	čtyřleté	rekonstrukci.

n  1. září 2020	ve	věku	54	let	zemřel	P.	Ignác	Petr	Bürgl	OP,	který	působil	mj.	také	v	litoměřické	
diecézi	v	Jablonném	v	Podještědí	a	v	dalších	farnostech	vikariátu	českolipského	a	libereckého.

n  3. září 2020	-	Zemřel	ve	věku	69	let	řeholní	kněz	premonstrát	P.	Bohuslav	Jozef	Šprlák.	V	lito-
měřické	diecézi	působil	jako	farní	vikář	v	Liberci	a	Chomutově,	dále	pak	v	letech	1984-1990	jako	
administrátor	farnosti	Klášterec	nad	Ohří.	

n  září 2020	-	Knihovna	Biskupství	litoměřického	zahrnuje	původní	historické	fondy	z	celé	diecéze.	
Na	webu	byla	veřejnosti	prezentována	již	dříve	v	sekci	„knihovna“.	Nyní	byla	tato	stránka	doplněna	
a	přehledně	představuje	všechny	zpracované	či	průběžně	zpracovávané	knihovní	fondy	Knihovny	
Biskupství	litoměřického.	Další	práce	na	katalogizaci	průběžně	probíhají.

n  24. září 2020	-	Slavnostní	otevření	Domova	Panny	Marie	-	Útočiště	hříšníků	v	České	Kamenici

n  1. října 2020	-	Zemřel	ve	věku	79	let	trvalý	jáhen	v	České	Lípě	Evžen	Jan	Policer.

n  8. října 2020	–	Litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	oslavil	své	72.	narozeniny.

n  12. října 2020	–	Vydal	litoměřický	biskup	Mons.	Jan	Baxant	nové	pastorační	pokyny	pro	farnosti	
litoměřické	diecéze,	reagující	na	aktuálně	platná	pravidla	vyhlášená	Vládou	ČR.

n  9. října 2020 -	Zemřel	ve	věku	75	let	P.	Ing.	Josef	Rousek.	Působil	v	litoměřické	diecézi	ve	farnos-
tech	Jestřebí,	Blíževedly,	Holany,	Kravaře	u	České	Lípy,	Pavlovice,	Stvolínky,	Deštná,	Dubá	a	Tuhaň.

n  18. října 2020	-	Ve	věku	90	let	zemřel	salesián	P.	František	Pospíšil.	V	litoměřické	diecézi	působil	
např.	v	Mostě,	Teplicích	a	v	teplickém	vikariátu	byl	okrskovým	vikářem.

n  24. října 2020	-	20	let	od	vyhlášení	sv.	Zdislavy	hlavní	patronkou	litoměřické	diecéze.	V	katedrále	
sv.	Štěpána	v	Litoměřicích	ji	patronkou	vyhlásil	po	souhlasu	papeže	biskup	Mons.	Josef	Koukl.

n  25. listopadu 2020	-	Červená	středa	-	#RedWednesday	-	3.	ročník	veřejné	připomínky	lidí	pro-
následovaných	pro	víru.

n  1. prosince 2020	–	Zemřel	ve	věku	82	let	salesián	P.	Benno	Beneš,	SDB.

n  8. prosince 2020	-	Zemřel	ve	věku	88	let	P.	Antonín	Pavel	Kejdana	OFM.

Z kalendáře roku 2020



12

  hospodaření biskupství 

hOsPOdAŘeNÍ bIskuPstVÍ

VÝNOsy
Hlavním	 zdrojem	 výnosů	 Biskupství	 litoměřického	 v	 roce	 2020	 byl	 příspěvek	 státu	
dle	zákona	č.	428/2012	Sb.	ve	výši	68	477	250	Kč.	Vlastní	hospodářskou	činností	pak	
Biskupství	litoměřické	dokázalo	přivést	do	rozpočtu	organizace	další	příjmy	z	nájmů,	
pachtů	a	prodeje	služeb,	a	to	v	objemu	24	670	470	Kč.	Biskupství	litoměřické	také	zís-
kalo	13	958	931	Kč	na	dotacích	a	dalších	7	686	425	Kč	ve	formě	darů,	sbírek	a	ostatních	
příspěvků.	Významně	se	také	začínají	projevovat	na	straně	příjmů	výnosy	z	dlouhodo-
bého	finančního	majetku	v	celkové	výši	45	383	675	Kč.	

  Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) v roce 2020   
  
  Výnosy / příjmy                Celkem (v kč)

  Dotace 13 958 931

		Nájem,	prodej	služeb	 24	670	470

		Dary,	sbírky,	příspěvky	 76	163	161

		Výnosy	z	dlouhodobého	finančního	majetku	 45	383	675

		Prodej	dlouhodobého	majetku	hm./nehm./fin.	 7	301	600

  Ostatní 3 521 278

  CelkeM 170 999 115

Činnost	Biskupství	litoměřického	svým	příspěvkem	v	roce	2020	podpořili:
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  Přehled nejvýznamnějších nákladů (výdajů) v roce 2020  

 
  Náklady / výdaje   Celkem (v kč)   

  Mzdy	 59	304	955

		Sociální	a	zdravotní	pojištění	 20	255	409

		Opravy	a	údržba	 16	390	970

		Režie	(materiál,	energie,	služby)	 23	002	626

		Odpisy,	prodaný	majetek,	opravné	položky	 44	994	727

		Poskytnuté	dary	 6	045	488

		Daně,	poplatky	 7	826	428

  Ostatní 13 008 596

  CelkeM 190 829 199 

NÁklAdy
Nejvyšší	položku	v	nákladové	části	rozpočtu	Biskupství	litoměřického	v	roce	2020	tvo-
řily	výdaje	na	mzdy.	Průměrný	přepočtený	stav	zaměstnanců	byl	208	a	celkové	mzdové	
náklady	včetně	sociálního	a	zdravotního	pojištění	činily	79	560	364	Kč,	z	toho	vlastní	ná-
klady	na	mzdy	(účet	521)	dosáhly	hodnoty	59	304	955	Kč.	Další	významný	objem	výdajů	
tvořily	náklady	režijní	a	na	opravy	a	údržbu	majetku.

KADAŇ
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stavební činnost

Události	roku	2020	významně	ovlivnily	řadu	činností	v	našich	životech	a	stavebnictví	ne-
bylo	výjimkou.	Řada	nejrůznějších	zdržení,	pouze	částečná	funkčnost	úřadů	a	jiné	nepří-
jemnosti	způsobené	pandemií	Covidu	–	19,	byly	denním	chlebem	pracovníků	stavebního	
oddělení	Biskupství	litoměřického.	
S	potěšením	však	můžeme	konstatovat,	že	i	přes	výše	uvedené	komplikace,	se	podařilo	zre-
alizovat	stovky	akcí	obnovy,	rekonstrukcí	a	údržby,	jejichž	výše	přesáhla	dalece	předchozí	
rok	2019.	Zatímco	v	roce	2019	se	realizovaly	akce	v	hodnotě	přesahující	150	milionů	Kč,	 
v	roce	2020	to	bylo	přes	200	milionů	Kč.	Za	zvýšením	není	pouze	trojice	rozsáhlých	obnov	
realizovaných	z	dotačních	titulů	IROP	(přičemž	v	roce	2020	byla	dokončena	I.etapa	obnovy	
poutního	chrámu	Navštívení	Panny	Marie	v	Horní	Polici,	a	bylo	značně	pokročeno	na	ob-
nově	klášterního	kostela	v	Oseku	a	klášterního	kostela	v	Kadani),	ale	také	zvýšení	objemu	
„tradičních“	realizací	u	farností	ve	všech	deseti	vikariátech	na	území	Litoměřické	diecéze.
Co	do	druhu	stavebních	prací,	vévodí	stále	obnova	střech	a	krovů,	následovaná	obnovou	
fasád	a	zajišťováním	statiky	objektů.
Největší	počet	oprav	co	do	počtu	i	z	hlediska	finančního,	proběhl	v	Lounském	vikariátu,	
kde	je	velmi	vysoký	počet	objektů	a	navíc	jejich	technický	stav	je	jedním	z	nejhorších	na	
území	Diecéze.	Ovšem	velké	množství	důležitých	stavebních	činností	proběhlo	i	ve	všech	
ostatních	vikariátech.	
Nad	rámec	uvedených	200	milionů	Kč	proběhly	stovky	drobnějších	stavebních	oprav,	
udržovacích	prací	či	projekčních	prací	v	souhrnné	hodnotě	jednotek	milionů	Kč.

Podané a přijaté žádosti na opravy v roce 2020

  

Vikariáty            hodnota prací  Podané Přijaté

Českolipský	 10	629	873	Kč	 57	 41

Děčínský	 5	966	404	Kč	 16	 12

Krušnohorský	 6	851	490	Kč	 12	 8

Liberecký	 5	085	570	Kč	 16	 9

Lounský	 14	596	565	Kč	 28	 26

Litoměřický	 6	475	388	Kč	 17	 9

Mladoboleslavský	 7	613	294	Kč	 27	 16	

Teplický	 5	277	000	Kč	 9	 7

Turnovský	 9	616	063	Kč	 26	 17

Ústecký	 658	417	Kč	 1	 1

Biskupství	litoměřické																															

Horní	Police	IROP	 81	466	546	Kč

Klášter	Kadaň	IROP	 11	245	230	Kč

Klášter	Osek	IROP	 42	370	000	Kč

CelkeM 207 851 839 kč 209 146

OPRAVy ObJektŮ V lItOMěŘICké dIeCéZI 2020                     ŽÁdOstI
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MělNÍk,	kostel	sv.	Petra	a	pavlau hORNÍ POlICe,	kostel	Navštívení	Panny	Marieu

VOlFARtICe,	kostel	sv.	Petra	a	PavlausIŘeM,	Kostel	Neposkvrněného	početí	Panny	Marieu

Výběr několika stavebních akcí z roku 2020:

horní Police –	dokončení	I.	etapy	obnovy	poutního	areálu	
Vilémov u kadaně	–	statické	zajištění	kostela	sv.	Mikuláše	–	etapa	2020
siřem	–	dokončení	obnovy	střechy	kostela	Neposkvrněného	početí	Panny	Marie
duchcov	–	obnova	střechy	kostela	Zvěstování	Panny	Marie
libochovice	–	obnova	střechy	farní	budovy
Arnoltice –	obnova	fasády	kostela	Nanebevzetí	Panny	Marie	–	etapa	2020
Mojžíř –	obnova	střechy	kostela	sv.	Šimona	a	Judy	–	etapa	2020
Volfartice –	oprava	střechy	věže	kostela	sv.	Petra	a	Pavla
Mělník	–	dokončení	obnovy	střechy	kostela	sv.	Petra	a	Pavla
březina nad Jizerou	–	obnova	střechy	a	krovu	kostela	sv.	Vavřince	–	etapa	2020
hejnice	–	oprava	báně	nad	kopulí	kostela	Navštívení	Panny	Marie
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Restaurované prostory klášterního kostela v Kadani

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	mo-
vitého	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	mo-
biliářů,	zpracovávání	získaných	dat	v	databázi	
ArtGuard

n	 vyřizování	 badatelské	 agendy	 (žádosti	 stu-
dentů,	badatelů,	institucí,	nakladatelství)

n	 vyhotoveno	téměř	pět	desítek	výpůjčních	či	
darovacích	smluv	na	movité	předměty

n	 pokračující	 spolupráce	 s	 Ateliérem	 restau-
rování	 výtvarných	 děl	 malířských	 a	 poly- 
chromované	 plastiky	 –	 škola	 Adama	 Pokor-
ného	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	IV.	etapy	projektu	„Restaurování	malířské	výzdoby	kostela	Nanebevzetí	
Panny	Marie	v	Konojedech“	

n	 realizace	III.	etapy	projektu	„Restaurování	hlavního	oltáře	kostela	sv.	Petra	a	Pavla	 
v	Sutomi“	

n	 realizace	II.	etapy	projektu	„Restaurování	akantových	rámů	z	kostela	sv.	Jana	Křtite-
le	v	Proboštově.“

spolupráce při přípravě výstav: 

n	 „Galerie	a	muzeum	litoměřické	diecéze	JAKO	HOST	Arcidiecézního	muzea	Olomouc“,	
Arcidiecézní	muzeum	v	Olomouci

n	 „Sancta	Maria.	Mariánská	úcta	na	Litoměřicku“,	Oblastní	muzeum	v	Litoměřicích
n	 „NAD	SLUNCE	KRÁSNĚJŠÍ.	Plzeňská	Madona	a	krásný	sloh“,	Západočeská	galerie	 

v	Plzni.

  Restaurátorský ateliér 

V	ateliéru	bylo	zrestaurováno	a	konzervováno	11	obrazů	z	majetku	biskupství	a	farností	(mj.	
obrazy	pastýřských	scén	od	Tobiase	Querfurta	ml.	z	biskupské	rezidence	a	obraz	Klanění	
tří	králů	z	oratoře	katedrály	sv.	Štěpána	v	Litoměřicích),	a	zlacená	dřevořezba	se	symboly	
Víry,	Naděje	a	Lásky	z	biskupské	rezidence.	Nejnáročnějším	bylo	restaurování	závěsného	
obrazu	Oplakávání	Krista	ze	Rtyně	n.B.,	který	byl	ve	zcela	havarijním	stavu.
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  diecézní organolog a kampanolog 

V	rámci	dokončení	revitalizace	areálu	v	Horní	Po-
lici	byly	 instalovány	nové	varhany,	3	nové	 zvony	 
a	 hodinové	 cimbály.	 Byla	 částečně	 dokončena	
kompletace	 a	 zprovoznění	 varhan	 ve	Křinci	 (do-
končení	právě	probíhá).	Byl	zrestaurován	a	zavě-
šen historický zvon dosud deponovaný na podlaze 
kostela	v	Bílině	do	věže	kostela	v	Hradišti	u	Bíliny.	
Ocelolitinový	zvon	z	r.	1918	z	Trmic	byl	předispo-
nován	a	zavěšen	do	věže	kostela	v	Mrzlicích.

Pokračuje	v	různých	fázích	probíhající	restauro-
vání	 varhan	 v	 Bozkově,	 Březně	 u	 Chomutova,	
Oseku,	 Kadani,	Markvarticích	 u	 Jičína.	 Svépo-
mocí	byly	vyčištěny	a	opraveny	varhany	kostela	
ve	Všeni	u	Turnova.

Pokračuje	obnova	varhan	v	Liberci	(u	sv.	Antonína	
Velikého),	Jablonci	nad	Nisou,	Lovosicích	a	byla	
zahájena	příprava	renovace	varhan	baziliky	v	Bo-
hosudově.

  knihovna biskupství litoměřického

V	roce	2020	bylo	pokračováno	ve	zpracovávání	kapitulní	a	biskupské	knihovny	a	dokončila	
se	katalogizace	několika	menších	knižních	fondů	farností.	Ke	konci	roku	katalog	obsahoval	
14	492	titulů	v	17	790	svazcích,	z	toho	bylo	6966	starých	tisků,	7652	knih	19.	a	20.	století	 
a	zbytek	obsahoval	převážně	periodika.	Při	zpracovávání	biskupské	knihovny	bylo	vytvoře-
no	1710	záznamů	z	toho	1299	starých	tisků	a	411	tisků	19.	a	20.	století.
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                                                                                                           Archiv  

Běžná	činnost	archivu,	spočívající	zejména	ve	třídění	a	pořádání	starších	písemnosti	na	
biskupství,	 administraci	 aktuální	 spisové	 služby	biskupství,	 dohledávání	potřebných	
dokumentů	pro	chod	instituce	a	řešení	badatelských	dotazů	nebyla	zásadním	způso-
bem	omezena,	ovšem	kvůli	protiepidemickým	opatřením	byly	zásadním	způsobem	po-
znamenány	aktivity	vztahující	se	k	farním	archivům	a	knihovnám,	zejména	co	se	týče	
samotných	výjezdů	do	farností.	Pozastaveny	byly	rovněž	účasti	vikariátních	konferen-
cí,	kde	archivář	biskupství	objasňoval	plánovaný	jednotný	systém	ukládání	písemností	 
v	jednotlivých	farnostech.	Přesto	se	podařilo	v	průběhu	roku	zajistit	digitalizaci	mnoha	
svazků	farních	pamětních	knih,	zejména	těch	dosud	uložených	ve	farnostech.	

Do	státních	archivů	byly	deponovány	his-
torické	písemnosti	farností	Rovensko	pod	
Troskami,	 Hrubá	 Skála,	 Všeň,	 Vyskeř,	
Přepeře,	Libáň	a	Bystřice.	Do	diecézního	
depozitáře	 byly	 svezeny	 farní	 knihovny	 
z	Libáně,	Nového	Boru	a	Polevska	a	prů-
běžně	pokračovala	katalogizace	 takto	 již	
dříve	 uložených	 knihovních	 celků.	 Tato	
práce	 a	 především	 utřídění	 obsáhlých	
knihoven	filipovských	redemptoristů	a	li-
toměřického	ordinariátu	z	období	episko-
pátu	 Štěpána	 Trochty	 se	 uskutečnila	 za	
pomoci	 studentů	 olomoucké	 univerzity,	
kteří	v	prostorách	biskupství	absolvovali	
v	červnu	2020	odborný	seminář.	

Celkový	 přehled	 o	 knihovních	 fondech	
uložených	 v	 Knihovně	 Biskupství	 lito-
měřického	 s	 přístupem	 do	 již	 hotových	
katalogů	podává	 od	 října	 2020	 speciální	 
stránka	na	webu	biskupství	(www.dltm.cz/
knihovna),	kterou	s	pomocí	L.	Hlaváčkové	 
a	F.	Krinkeho	zpracoval	M.	Barus.	Zásad-
ním	přírůstkem	archivu	biskupství	se	stal	
I.	 svazek	 farní	 pamětní	 knihy	 z	 Brtníků,	
který	byl	zakoupen	od	soukromé	osoby.	

Od	prosince	2019	do	března	2020	trvala	v	litoměřické	galerii	výroční	výstava	o	litomě-
řickém	biskupovi	Emanuelovi	Arnoštovi	z	Valdštejna,	na	jejíž	přípravě	se	podíleli	také	
pracovníci	archivu	a	v	jejímž	rámci	prováděli	dozor	nad	výměnou	vystavených	archiválií.	

V	 letních	měsících	 se	pak	v	Oblastním	muzeu	v	Litoměřicích	konala	výstava	 „Sancta	
Maria.	Mariánská	úcta	na	Litoměřicku“,	na	níž	biskupství	 i	některé	farnosti	zapůjčily	
předměty	ze	svého	vlastnictví,	přičemž	M.	Barus	se	ještě	autorsky	podílel	na	výstavním	
katalogu.	 Průběžně	 byly	 také	 sestavovány	 seznamy	 duchovních	 správců	 jednotlivých	
farností.	Archiv	biskupství	v	roce	2020	navštívilo	celkem	11	badatelů,	kteří	zde	vykonali	
16	badatelských	návštěv.
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kOMuNIkAČNÍ MédIA

   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 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	2020	vyšlo	5	čísel	(3	samostatná	+	dvojčíslo).
		Jeho	posláním	a	cílem	je	informovat	o	aktivitách	a	životě	litoměřické	diecéze.	

n elektronický katalog litoměřické diecéze 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. 2020 zřizovatelem těchto církevních 
škol a školských zařízení:

 bIskuPské gyMNÁZIuM, ZÁklAdNÍ ŠkOlA 
 A MAteŘskÁ ŠkOlA bOhOsudOV 

Škola	 nabízí	 celkový	 osob-
nostní	 rozvoj	 člověka	 –	 od	
předškolního	věku	až	k	hra-
nici	dospělosti.	Škola	usiluje	
o	to	stát	se	školou	komunit-
ní,	ve	své	lokalitě	rovněž	plní	
funkci	vzdělávacího,	výchov-
ného	a	kulturního	centra.

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	celoživot-

ního	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	 my-
šlenky	 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	odpo-
vídá	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	 devátým	 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	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	vzdělá-
vání	každého	žáka.	Filosofie	školy	vychází	z	křesťanské	tradice	a	z	úcty	k	člověku.	

Počet žáků:  
n 1.	stupeň:		95	žáků
n			2.	stupeň:		76	žáků
V	školním	roce	2020-	21	byli	ve	škole	vzděláváni	i	dva	žáci	-	cizinci.
Do	prvního	ročníku	bylo	k	31.	8.	2021	zapsáno	16	žáků.

Prioritami školy jsou:

n	 individuální	přístup	k	žákům	(zohledňování	
speciálních	vzdělávacích	potřeb),

n	 výuka	cizího	jazyka	od	1.	ročníku,
n	 bohatá	zájmová	činnost,
n	 výuka	náboženství,	etiky	a	estetiky,
n	 rodinné	klima.

Charakteristika školy

Vzdělávání	 je	uskutečňováno	podle	 školního	vzdělávacího	pro-
gramu	„Škola pro život“.	Jeho	specifikem	 je	výuka	cizího	 jazy-
ka	(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	vý-
chovy.	Žáci	jsou	prostřednictvím	vzdělávacích	i	zájmových	akti-
vit	vedeni	k	vytváření	pozitivních	vztahů	–	k	přírodě,	k	životnímu	
prostředí	i	k	výsledkům	lidské	práce.	Součástí	školního	vzděláva-
cího	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	–	dě-
kanství	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/



 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).

Počet žáků a studentů:

n	 Gymnázium	Varnsdorf: 299
n	 Akademie	příslibu	(školní	klub	a	středisko	volného	času): 620

Prioritami školy jsou: 

n	 rodinné	prostředí,
n	 křesťanské	zásady	výchovy,
n	 výuka	cizích	jazyků,
n	 informační	a	výpočetní	technika,
n	 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	
získat	 dostatečně	 hluboké	 všeobecné	 znalosti	 a	 dovednosti	 ve	 všech	 předmětech	 
a	hluboké	odborné	znalosti	v	předmětech	pro	žáka	profilových.	Během	celého	stu-
dia	 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	ško-

ly	nad	rámec	vyučování	a	je	otevřena	 
i	dalším	zájemcům.	V	současné	době	
je	zde	registrováno	více	než	600	při-
hlášených	akademiků	 s	neuvěřitelně	
širokou	aktivitou	(více	než	120	pravi-
delných	akcí	a	celá	řada	akcí	příleži-
tostných).	

Škola	 spolupracuje	 s	 řadou	 tuzem-
ských	 i	 zahraničních	 subjektů	 a	 opa-
kovaně	a	úspěšně	se	zapojuje	do	gran-
tů	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	in-
stitucemi.	 Jeho	hlavním	 smys-
lem	a	myšlenkou	je	co	nejvyšší	
míra	zapojení	obyvatel,	nikoliv	
institucionální	zaštítění.	

Činnost	 SI	 zajišťují	 tzv.	 “tuto-
ři”	 –	 organizátoři	 jednotlivých	
akcí.	 Tito	 lidé	 pořádají	 pravi-
delné	 nebo	 nepravidelné	 akce,	
do	nichž	se	mohou	zájemci	za-
pojit.	 SI	 není	 otevřen	 jen	 pro	
určitým	 způsobem	 omezenou	
skupinu	 dětí	 a	 mládeže	 (Ro-
mové,	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	pa-
tologie	–	nedostatkem	či	nefunkčností	sociálních	vazeb,	nízkou	úrov-
ní	sociální	soudržnosti,	absencí	jakéhokoli	porozumění	a	konsensu	
mezi	různě	definovanými	skupinami	obyvatel.	Tento	stav	je	způso-
ben	 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



 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	kato-
lické	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	usku-
tečňováno	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	zá-
zemí.	Škola	usiluje	o	optimální	rozvoj	jak	žáků	nadaných,	tak	i	žáků	různým	způsobem	zne-
výhodněných	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	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.

CÍRkeVNÍ ŠkOlstVÍ
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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	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:

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

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,	 po-
stavení,	 příslušnost	 k	 etnické	 či	 ná-
rodnostní	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	jsou	farní	
a	 oblastní	 charity.	 Diecézní	 charitu	 Litomě-
řice	 tvoří	 celkem	 11	 profesionálních	 oblast-
ních	 a	 farních	 charit,	 jedna	 diecézní	 charita	 
a	4	dobrovolné	charity.	Oblastní,	farní	charity	
a	 diecézní	 charita	 provozují	 jednotlivá	 stře-
diska	pomoci:	charitní	ošetřovatelskou	a	pe-
čovatelskou	službu,	osobní	asistenci,	domovy	
pro	 seniory,	 domovy	 se	 zvláštním	 režimem,	
azylové	domy,	azylové	domy	pro	matky	s	dět-
mi	v	 tísni,	komunitní	centra	a	nízkoprahové	
kluby	 pro	 děti,	 domy	 na	 půl	 cesty,	 charitní	
poradny,	terénní	programy,	pomoc	cizincům,	
humanitární	pomoc	a	zahraniční	rozvojovou	
spolupráci,	charitní	šatníky	a	další	střediska	
pomoci.

V	jednotlivých	charitách	na	území	litoměřické	diecéze	bylo	k	31.	12.	2020	zaměstnáno	
727	pracovníků.	Náklady	charit	v	 litoměřické	diecézi	 za	 rok	2020	činily	449	832	Kč	 
a	výnosy	452	677	Kč (uvedeno	v	tisících	Kč). 

Zdroj informací: Výroční zpráva Charity ČR
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POděkOVÁNÍ

slovo na závěr

Není třeba opakovat to, co již bylo řečeno o atypickém pandemickém roce 2020. 
Je však důležité při ohlédnutí se připomenout také neuvěřitelnou kreativitu, 
která v období od března do konce roku byla patrná u všech diecézních institucí.  
Ať už to byly farnosti, které zahájily internetový přenos bohoslužeb, obětaví kněží, 
kteří sloužili mše svaté za zdravotníky stojící v první linii boje proti Covid-19, 
nebo duchovní osoby, jež byly k dispozici na telefonu těm, kteří prožívali životně 
obtížné situace. Všichni se snažili podle sil a svých možností udělat maximum  
v této složité době.

Diecézní instituce nepřestaly ani tehdy fungovat a je to patrné i v této výroční 
zprávě. Je třeba poděkovat všem, kteří v těchto podmínkách dovedli vytvářet 
atmosféru spolupráce a naděje s tím, že se jedná o záležitost dočasnou. Nelze 
tedy mluvit o ztraceném roce, ale o roce, jenž prověřil charaktery i skryté hlu-
biny a jako každá zkouška přinesl i řadu pozitiv.

V závěru roku jsme pak s nadějí mohli hledět do nového roku a přát si, aby se 
opět mohly naplno otevřít dveře našich kostelů a kaplí, a aby Boží slovo nebylo 
hlásáno jen přes obrazovky monitorů, roušky či respirátory. Abychom se mohli 
scházet v plném počtu, a také v modlitbách vzpomínali na ty, kteří v roce 2020 
zemřeli, s nimiž se po našem pozemském putování jednou ve věčnosti shledáme.

Ať Bůh odplatí těm, kdo v tomto roce zkoušky neochabli a zasloužili se o věci 
budoucí.

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
generální vikář
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