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Slovo biskupa
Výroční zprávu za uplynulý rok můžeme chápat i jako

„stisk ruky“ – projev a znamení přátelství – vůči těm, které

máme rádi, záleží nám na nich a v pokoře jim chceme sdělit
informace o životě s Kristem. Stiskem ruky setkání přátel

začíná i končí. Přátelé se nechlubí před druhými, ani se

nepřekřikují. Otevírají si vzájemně svá srdce. Ve výroční

zprávě lze najít mnoho užitečných informací o dění v naší

diecézi. To nejdůležitější je však postřeh čtenáře, že zde

jako křesťané a katolíci žijeme v duchovním spojení, že
nám jde o společnou, totiž Kristovu věc a že pres naši lid-

skou nedostatečnost má Bůh stále dost prostoru, aby mezi
námi žil a byl oporou všem. Stiskem ruky potvrzujeme

radost ze společenství s druhými a chválíme tím i dobrého
Pána Boha, že ochotu k přátelství v nás stále probouzí.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Základní údaje
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Základní údaje

Struktura

Biskupství litoměřické

Litoměřická diecéze

Dómské náměstí 1/1, 412 88  Litoměřice

Římskokatolická církev je tvořena místními církvemi, zpravidla diecézemi.
Diecéze je přesně vymezené území, kde žijí katoličtí křesťané.

IČ: 00445126 DIČ: CZ00445126

V jejím čele stojí diecézní biskup. Se správou diecéze a s řízením úřadu mu
pomáhá generální vikář, zvláštními úkoly je pověřen biskupský vikář a řádnými spolupracovníky ve farnostech jsou kněží a jáhnové. Ti všichni jsou do
svých úřadů jmenováni diecézním biskupem.

Tel.: +420 416 707 511

E-mail: biskupstvi@dltm.cz

Internetové stránky: www.dltm.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1002148329/0800

Litoměřická diecéze byla založena roku 1655 papežem Alexandrem VII.
a je institucí s mnohasetletou tradicí. Za dobu své existence se v jejím čele
vystřídalo dvacet diecézních biskupů. Tím současným je Mons. Jan Baxant.
Centrem diecéze je katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, stojící na místě
kapitulního kostela, původně z 11. století. Kolem katedrály stojí budovy Katedrální kapituly a Biskupství litoměřického, které tvoří uzavřený prostor,
nazývaný Dómský pahorek.

Statutární orgány
Mons. Mgr. Jan Baxant
biskup litoměřický

Diecéze je tvořena 383 farnostmi, jež jsou sdruženy do deseti vikariátů.
V 77 farnostech sídlí duchovní správci přímo, do ostatních dojíždějí.

P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

V litoměřické diecézi působí v duchovní správě celkem 116 kněží a 16 trvalých jáhnů, z toho 39 řeholníků. Tři bohoslovci se připravují na kněžství
v Arcibiskupském semináři v Praze a jeden studuje v zahraničí. Čtyři kněží
jsou na odpočinku a jeden kněz slouží v pastoraci Čechů v Kanadě. Kněžím
pomáhá 116 pastoračních asistentů.

generální vikář
Další představitelé

R.D. ICLic. Mgr. Martin Davídek

Diecéze se rozkládá na území o rozloze 9 380 km2, žije v ní téměř sto šedesát
tisíc římskokatolických věřících a nachází se v ní 1 135 kostelů a kaplí.

biskupský vikář pro pastoraci
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Události roku 2014
Události roku 2014

Biskupství litoměřické
Biskupství litoměřické je úřadem litoměřické diecéze a církevní právnickou osobou, která zajišťuje servis jak diecéznímu biskupovi, tak farnostem
a dalším církevním subjektům na území diecéze.
Organizačně je členěno následujícím způsobem:
Biskup litoměřický (moc zákonodárná, výkonná a soudní)
Generální vikář (moc výkonná)
Biskupský vikář pro pastoraci (moc výkonná v jemu svěřené oblasti)
Rady biskupa litoměřického
Kněžská rada
Sbor poradců
Ekonomická rada
Biskupská kurie – odbory a oddělení
Úřad generálního vikáře
Kancléřství
Ekonomický odbor
Oddělení správy majetku
Stavební odbor
Odbor památkové péče
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•• V pondělí 13. ledna ve 4 hodiny ráno se konala tradiční pouť k Panně Marii do
Filipova. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.
•• Ve čtvrtek 30. ledna navštívil litoměřického biskupa drážďanský biskup Mons.
Dr. Heiner Koch. Po přátelském setkání se svým spolubratrem si prohlédl katedrálu.
•• V sobotu 1. února se konalo setkání zasvěcených osob s diecézním biskupem
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Biskupa při této příležitosti zastupoval
generální vikář.
•• Ve středu 12. února proběhla volba probošta Katedrální kapituly v Litoměřicích. Byl znovu zvolen P. Jiří Hladík, O.Cr. Biskup Jan Baxant jeho volbu potvrdil.
•• V úterý 4. března zasedala kněžská rada a sbor konzultorů. Spolu s těmito
grémii se konalo setkání okrskových vikářů. Následovalo zasedání ekonomické
rady diecéze.
•• Ve dnech 21.–23. března se setkali bohoslovci studující za litoměřickou diecézi
s biskupem Janem Baxantem a jeho spolupracovníky v Hejnicích.
•• Ve dnech 28. a 29. března se poprvé v litoměřické diecézi konala akce „Den pro
Pána“.
•• V sobotu 12. dubna bylo v Litoměřicích setkání mládeže. Mladí lidé se sešli
v Základní škole Boženy Němcové. Hlavním hostem byl P. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odpoledne byla mše svatá
s biskupem Janem Baxantem v litoměřické katedrále.
•• Ve čtvrtek 24. dubna zahájil Mons. Jan Baxant po mši svaté v zámecké kapli
sv. Jiří v děčínském zámku výstavu „Gotické umění na Děčínsku“.
•• Ve čtvrtek 8. května se v 10.30 hodin konala za účasti litoměřického biskupa
Mons. Jana Baxanta pouť motorkářů na Cínovci.
•• V úterý 13. května se poprvé setkal generální vikář s pracovníky Agentury pro
sociální začleňování Úřadu vlády ČR, aby projednali možnosti pomoci sociálně
znevýhodněným spoluobčanům v oblasti zaměstnanosti.

Události roku 2014

Události roku 2014
•• Ve čtvrtek 17. července proběhlo v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi jednání s vedením Národního muzea v Praze
o vydání exponátů misijního muzea v Bohosudově.
•• V sobotu 26. července 2014 vysvětil Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích dva jáhny – Lukáše Hrabánka a Štěpána Smolena.
•• V pondělí 1. září požehnal novou budovu katolické Základní školy Antonína
Bratršovského v Jablonci nad Nisou biskup Jan Baxant.
•• 11. září si spolu generálním vikářem připomněli obyvatelé Kovářské na Chomutovsku 70. výročí letecké bitvy nad Krušnými Horami.
•• Ostatky svatého Jana Vianneye, které putovaly Českou republikou, byly vystaveny k úctě 17. září v kostele sv. Kříže v Liberci. Mši svatou slavil generální vikář.
•• V sobotu 20. září byl biskupem Janem Baxantem vysvěcen na jáhna Mgr. Michael Koudelka. Stalo se tak v poutním kostele Panny Marie v Bozkově.
•• 24. září se konal v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích kněžský
den.
•• V sobotu 27. září se vrátil do diecéze dlouho nezvěstný barokní obraz sv. Barbory z Valkeřic. Obraz byl požehnán při mši svaté v kostele sv. Anny v Jedlce
generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem.
•• 16. a 17. října hostily Litoměřice za účasti biskupa Jana Baxanta pátý ročník
konference Poohří.
•• Ve čtvrtek 23. října navštívil biskup Jan Baxant věznici Bělušice.
•• V sobotu 25. října navštívil biskup Jan Baxant věznici Všehrdy.
•• Ve středu 19. listopadu proběhlo v Jablonném v Podještědí setkání generálního
vikáře s ekonomickými radami farností litoměřické diecéze. Po mši svaté v bazilice hostil setkání konvent dominikánů.
•• Ve čtvrtek 20. listopadu se konalo v Litoměřicích další setkání s ekonomickými
radami farností litoměřické diecéze. Jeho hostem byl Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference. Mše svatá se uskutečnila v městském kostele Všech svatých. Po ní setkání pokračovalo na biskupské kurii.

•• Ve středu 14. května se konal v DDKT kněžský den. Jeho hosty byli Mgr. Květoslava Jakubalová, hlavní kaplanka Vězeňské služby ČR, a Ing. Zdeněk Vrchovský, lesní inženýr.
•• V sobotu 17. května vysvětil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v bazilice
Panny Marie v Hejnicích Bc. Michala Olekšáka na jáhna.
•• Ve středu 21. května pronesl generální vikář Stanislav Přibyl přednášku o procesu majetkového vyrovnání kněžím ze spolku Sudetendeutschenpriesterwerk
v německém Brannenburgu.
•• V pátek 23. května se konal v litoměřické diecézi již čtvrtý ročník Noci kostelů.
Do akce se zapojilo 194 kostelů a bylo zaznamenáno více než 19 000 návštěvnických vstupů.
•• Ve dnech 28.–30. května prezentovali zástupci Biskupství litoměřického diecézi
na setkání německých katolíků „Katholikentag“ v Řezně. Při této příležitosti se
generální vikář zúčastnil panelové diskuse na téma duchovní hudby po II. vatikánském koncilu na řezenské Katolické vysoké škole církevní hudby.
•• V pátek 30. května navštívil na pozvání vězňů biskup Jan Baxant věznici v Rýnovicích.
•• 31. května se konala diecézní pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí.
•• Ve čtvrtek 5. června hostilo Biskupství litoměřické v Litoměřicích setkání tiskových mluvčích českých a moravských diecézí.
•• Ve čtvrtek 11. června se litoměřický biskup Jan Baxant setkal v Liberci s prezidentem České republiky Milošem Zemanem.
•• 20. června se v Raspenavě setkal generální vikář P. Stanislav Přibyl se svým
kolegou z Fuldy, prof. Gerhardem Stanke.
•• 21. června požehnal při poutní slavnosti biskup Jan Baxant obnovený kostel
sv. Petra a Pavla v Horním Prysku.
•• 7. července byla notářským zápisem založena společnost Sociální farma, s.r.o.,
která se zabývá sociálním podnikáním v zemědělství. Jejími zakladateli jsou
Biskupství litoměřické a Farní charita Česká Lípa.
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Pastorace
•• V neděli 23. listopadu požehnal biskup Jan Baxant nové varhany v proboštském
kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku. Varhany jsou novostavbou do torza původní
barokní skříně. Jednalo se o první novostavbu varhan v litoměřické diecézi po
druhé světové válce.
•• 6. prosince požehnal biskup Jan Baxant pivovar ve Cvikově.
•• V neděli 14. prosince si litoměřický biskup Jan Baxant připomněl spolu s mosteckými farníky 25. výročí posvěcení kostela sv. Václava v Mostě, který byl postaven jako náhrada za zbořené kostely v tomto městě.
•• Na Štědrý den, jak je zvykem, navštívil biskup Jan Baxant Městskou nemocnici
v Litoměřicích, aby obdaroval pacienty i personál a popřál jim požehnané vánoční svátky.
•• V pondělí 29. prosince složili v biskupské rezidenci v Litoměřicích do rukou
biskupa Jana Baxanta přísahu členové nově vznikajícího Diecézního soudu litoměřické diecéze.

sňatků. Svátost nemocných byla udělena 2 113 nemocným. Slavnostním
a velmi důležitým okamžikem v životě dětí je potom první svaté přijímání.
V roce 2014 jich bylo 270.

Svátost kněžství přijali v roce 2014 čtyři kandidáti, a to v jáhenském
stupni. Dva z nich budou sloužit jako trvalí jáhni. Na kněžství se v pražském
Arcibiskupském semináři připravují tři bohoslovci.

Důležité je nejen přijímání jednotlivých svátostí, ale také příprava na ně. Ta
je úkolem nejenom duchovních správců, ale také katechetů a dobrovolných
pomocníků. V litoměřické diecézi v roce 2014 působilo 79 katechetů.

Kromě pastorace ve farnostech je nutná pastorační péče o jednotlivé
skupiny věřících. Je to služba nemocným, ať už v domácnostech, nebo
v zařízeních, kterou zajišťují jednotliví duchovní ve farnostech, ale i kaplani,
zvlášť k tomu ustanovení. Velmi důležitá je práce kaplanů s odsouzenými
ve věznicích, kterých je na území litoměřické diecéze devět. Péči o mladší
generaci, tedy pastoraci mládeže, zajišťuje a podporuje Diecézní centrum
pro mládež a Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice.

Pastorace

Kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligenci a pro kulturně výchovnou
činnost organizuje pastoraci zejména pro vysokoškoláky a jejich pedagogy.

Pastorace (čili péče o duchovní směřování) jsou ty činnosti, jimiž církev
navenek i dovnitř realizuje svoje poslání. Spočívá v podpoře budování živého
vztahu člověka s Bohem.

Pastorace manželů a rodin zahrnuje přípravu na manželství, programy
pro manžele, osamělé maminky s dětmi, poutě rodin apod. Tomu se věnuje
Centrum pro rodinu.

Pastorace probíhá především v jednotlivých farnostech. Vrchol vztahu Boha
a člověka se uskutečňuje ve svátostech.

V rámci Katechetického centra probíhá péče o vyučující náboženství, jsou
organizovány programy pro lektory, akolyty a další.

Základním kamenem liturgického života je nedělní mše svatá. V roce 2014 jich
bylo v litoměřické diecézi odslouženo 13 408. Tam, kde není možné sloužit
nedělní mši, nahrazuje se bohoslužbou slova. Těch se v roce 2014 konalo 997.

Mezi pastorační aktivity můžeme řadit rovněž setkávání a další vzdělávání
varhaníků, sbormistrů a členů chrámových sborů, jejichž cílem je zvýšení
kvality liturgické hudby v diecézi.

Kromě eucharistie se slaví další svátosti: křest, biřmování, manželství,
kněžství, svátost smíření a pomazání nemocných. V roce 2014 bylo
v diecézi pokřtěno celkem 1 378 osob, z toho 156 dospělých a starších dětí.
Biřmováno bylo 164 osob. Na území diecéze bylo uzavřeno 178 církevních

Diecézní dům kardinála Trochty

Mnoho aktivit popisovaných v této výroční zprávě se odehrává v Diecézním
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Komunikace
ZDISL AVA
ZDISL AVA

Školy
Facebook

domě kardinála Trochty v Litoměřicích (DDKT). Nachází se v budově
bývalého kněžského semináře a pozdějšího teologického konviktu. Byl
zřízen k 1. září 2002 jako středisko pastoračních aktivit, které má sloužit
setkávání kněží i věřících nejen litoměřické diecéze. Dům je v pronájmu
společnosti In Principio, s.r.o., vlastněné Biskupstvím litoměřickým, která
ho spravuje, provozuje zde ubytovací zařízení hostelového typu a zajišťuje
prostory pro vzdělávací akce a konference.

Stránky Biskupství litoměřického na této sociální síti v podstatě kopírují
informace z webu biskupství, které zde potom žijí „vlastním životem“.
www.facebook.com/dltm.cz

Časopis Zdislava
Biskupství litoměřické vydává diecézní časopis pojmenovaný́ po hlavní
patronce litoměřické diecéze, sv. Zdislavě. Jeho posláním a cílem je
informovat o aktivitách a životě v diecézi. Vychází deset čísel ročně
v nákladu přibližně tisíc výtisků.

Adresa: Komenského 4, 412 01 Litoměřice
www.inprincipio.cz

Komunikace

www.dltm.cz/zdislava

Školy

Internet
Časopis
litoměř
ické di
ecéze

Ročník
2014

Číslo 1

ZDISL AVA
Časopis litoměřické diecéze

Ročník 2014

Číslo 5

Oficiální stránky Biskupství litoměřického slouží k informování veřejnosti
nejen o dění v diecézi, ale rovněž o důležitých akcích celorepublikového
významu. Na stránkách jsou uvedeny informace o Biskupství litoměřickém,
kalendář událostí, fotogalerie a pozvánky, výběr z diářů představitelů
diecéze a také informace o diecézi, kontakty, důležité odkazy apod.

Biskupství litoměřické bylo k 1. lednu 2014 zřizovatelem těchto církevních
školských zařízení:

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

počet dětí, žáků a studentů: mateřská škola 24, základní škola  240,
gymnázium 195 (stav k 31. prosinci 2014)

www.dltm.cz

Elektronický katalog litoměřické diecéze

www.bgbzs.cz

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.

Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou
počet žáků: 105 (k 31. prosinci 2014)
www.zsab.cz

http://katalog.dltm.cz/web/

Speciál na téma:

Majetkové vyrovnání
Časopis litoměřické diecéze

Ročník 2014

Číslo 10
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Školy

Charita
Gymnázium Varnsdorf

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

počet žáků: 293 (k 31. prosinci 2014)
www.bgv.cz

Křesťanská základní škola Nativity Děčín
www.nativity.cz

Schrödingerův institut v Jiříkově (SI)
SI je institut volného času pro Šluknovský výběžek. Koordinuje a organizuje
volnočasnové a zájmové aktivity dětí a mládeže v tomto regionu.

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

Aktivit institutu se za rok 2014 zúčastnilo 4 628 osob, z toho 298 dětí,
3 075 žáků, 643 studentů a 612 ostatních osob.

Charita

Ke konci roku 2014 bylo evidováno 167 pravidelných zájmových útvarů,
zorganizováno 55 táborových činností, kterých se zúčastnilo celkem 1 598
účastníků.

Charitní dílo v litoměřické diecézi

Osvětových aktivit SI se zúčastnilo 340 osob, individuálních aktivit 9 820
osob a spontánních aktivit 14 500 osob.

Diecézní charita Litoměřice

Posláním Diecézní charity Litoměřice je pomoc lidem v nouzi, která
vychází z křesťanských zásad, bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti,
náboženství, státní a politické příslušnosti u nás i v zahraničí. Územními
složkami Diecézní charity (DCH) Litoměřice jsou farní a oblastní charity.

Příležitostných aktivit v rámci zájmového vzdělávání, jako jsou výlety,
exkurze, návštěvy divadel a koncertů a jejich pořádání bylo celkem
84 (z toho 72 o sobotách a nedělích) a zúčastnilo se jich celkem 6 310
účastníků.

DCH Litoměřice tvoří celkem dvanáct profesionálních a jedenáct
dobrovolných charit. Diecézní charita, oblastní a farní charity provozují
jednotlivá střediska pomoci, především charitní ošetřovatelskou
a pečovatelskou službu, osobní asistenci, domovy pro seniory, domovy
se zvláštním režimem, azylové domy, azylové domy pro matky s dětmi
v tísni, komunitní centra a nízkoprahové kluby pro děti, domy na půl
cesty, charitní poradny, terénní služby, pomoc cizincům a uprchlíkům,
humanitární pomoc a zahraniční rozvojovou spolupráci, charitní šatníky
a další střediska pomoci.

www.sinstitut.cz

Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy v Litoměřicích
Provozovatelem je Diecézní charita Litoměřice
počet dětí: 16 (k 31. prosinci 2014)
www.dchltm.cz

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

Kromě zmíněných aktivit zorganizovala DCH Litoměřice v roce 2014
již počtrnácté Tříkrálovou sbírku, z jejíhož výtěžku jsou podporovány
charitní projekty. Kromě území České republiky působila v Mongolsku
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Charita

Hospodaření
a na Slovensku, kde realizovala komunitní a rozvojové projekty. Často
využívanou službou byla Poradna pro osoby v zadluženosti, kterou DCH
Litoměřice poskytuje od roku 2008 díky podpoře Městského úřadu
Litoměřice. Pracovnice této poradny se v roce 2014 zúčastnily festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech, kde po promítání filmu
ŠITKREDIT proběhla diskuze o praktikách různých úvěrových společností
a dopadech na dlužníky. Díky podpoře města vznikla také nová služba,
kterou je Občanská poradna. V roce 2014 pracovníci charitních poraden
v Litoměřicích absolvovali přípravu na službu krizové intervence
a vznikl specializovaný tým dobrovolníků, kteří jsou připraveni pomoci
při mimořádných událostech. Od srpna roku 2014 je DCH Litoměřice
provozovatelem křesťanské Česko-německé mateřské školy sv. Zdislavy,
která má kapacitu 24 dětí a sídlí v budově DCH Litoměřice. DCH Litoměřice
také úzce spolupracovala se zahraničními charitami, mezi které patří
DCH Lehnice (Polsko), DCH Drážďany–Míšeň (Německo) a DCH Zhořelec
(Německo). V roce 2014 tyto organizace společně připravily konferenci
v německém Schmochtitz s názvem „Nezapomeň na chudé“. Zástupci
jednotlivých charit představili vlastní programy, v rámci kterých se
potýkají s chudobou. V roce 2014 se také již počtvrté sešli pracovníci
z ambulantních a pobytových služeb pro seniory DCH Litoměřice, FCH
Litoměřice a Caritasverband Bistum Dresden-Meissen e. V. k odborné
výměně zkušeností. Tentokrát se seminář, jehož cílem je dále vyvíjet
společnou práci mezi zaměstnanci charit z Litoměřic a Drážďan, uskutečnil
na zámku Seelingstaedt.

Jednotlivé charity na území litoměřické diecéze zaměstnávají celkem 613
pracovníků. Charita v roce 2014 hospodařila s rozpočtem přibližně 232
milionů Kč.
www.dchltm.cz

Hospodaření
Proces majetkového vyrovnání
Po roce 2013, kdy bylo podáno 637 výzev na vydání majetku v režimu zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, se v roce 2014 uzavíraly dohody o vydání tohoto majetku
s povinnými osobami. Je nutno konstatovat, že povinné osoby většinou
nedodržely zákonné lhůty a proces majetkového narovnání se značně
posunul v čase. Současně vznikl mediální obraz církve jako bohaté
instituce, což mělo za následek snížení příjmu finančních prostředků
z grantů, příspěvků a dalších zdrojů.

Běžné hospodaření diecéze

Hlavním zdrojem výnosů Biskupství litoměřického byl v roce 2014
Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských
společností dle § 17 zákona č. 428/2012 Sb., který představuje téměř 90 %
z celkového objemu výnosů.

Ještě v roce 2014 pokračovala pomoc DCH Litoměřice lidem postiženým
povodní v červnu 2013. Příspěvek určený na podporu obnovy drobného
zemědělského podnikání postiženého povodní byl poskytnut jedenácti
drobným zemědělcům v celkové výši 1 100 000 Kč.

Nosnou ideou činnosti DCH Litoměřice v roce 2014 bylo i nadále
představovat veřejnosti sociální učení katolické církve, její hodnoty
a principy prostřednictvím prakticky poskytovaných služeb konkrétním
potřebným lidem.

Dalšími zdroji k pokrytí provozní činnosti byly především dary, sbírky
a podpora ze zahraničí.

Hlavním zdrojem výnosů farností litoměřické diecéze byly sbírky, nájmy
a dary.
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Stavby

Stavby
Přehled výnosů a nákladů v roce 2014

Opravy v litoměřické diecézi s cenou vyšší než 500 000 Kč v roce 2014

Výnosy v roce 2014 v tis.
dotace
nájmy a další tržby
prodej DHM
dary
z toho ze zahraničí
sbírky
příspěvek dle § 17

Biskupství litoměřické
3 005
1 023
0
4 957
906
91 303

Farnosti a kapitula
25 270
786
2 664
25 369
6 264
-

Náklady v roce 2014 v tis.
mzdy
sociální a zdravotní pojištění
odpisy
režijní náklady
opravy a údržba
dary, příspěvky
z toho dary na povodně
daně

Biskupství litoměřické
60 984
20 034
4 832
12 696
8 862
11 176
976,5
445

Farnosti a kapitula
4 567
1 615
1 531
12 343
41 206
987
1 302

Biskupství litoměřické je zaměstnavatelem kněží a pastoračních asistentů,
kterých bylo zaměstnáno ke konci roku 2014 celkem 277 (přepočtený stav
zaměstnanců).

Stavby

Jádrem stavební činnosti v diecézi jsou opravy kostelů, zpravidla památkově
chráněných, popřípadě farních budov. V roce 2014 se podařilo realizovat
stavební práce za 67 milionů Kč. Bylo podáno celkem 191 žádostí o dotace
k různým subjektům, uspělo jich celkem 127.

Vik.
CL
CL
DC
DC
KH
KH
KH
KH
KH
LB
LN
LN
LN
LT
LT
LT
LT
MB
MB
MB
MB

Farnost
Česká Lípa
Jablonné v Podještědí
Jedlka
Děčín IV
Horní Jiřetín
Chomutov
Jirkov
Droužkovice
Chomutov
Liberec
Chožov
Nové Sedlo u Žatce
Louny
Kapitula LT
Libotenice
Milešov
Zahořany
Chorušice
Březno u MB
Nebužely
Mělník

TP

Bohosudov

TP
TU
TU
TU
TU

Bohosudov
Krásná
Turnov
Mnichovo Hradiště
Železný Brod

Předmět prací
Obnova fasád kostela Všech sv. v České Lípě
Obnova střechy kostela v Petrovicích
Obnova ohradní zdi kostela v Jedlce
Obnova střechy věže kostela sv. Václava v Rozbělesích
Obnova fasády a střechy kostela
Celková obnova kostela v Přečaplech
Celková obnova kostela v Otvicích
Obnova fasády kostela v Droužkovicích
Obnova interiéru kostela v Březně
Celková obnova kostela sv. Antonína v Liberci
Restaurování stropu kostela v Orasicích
Obnova fasád v Novém Sedle u Žatce
Obnova ochozu kostela sv. Mikuláše v Lounech
Obnova střechy kanovnického domu č. 4
Obnova kaple v Rohatcích
Obnova střechy kostela v Milešově – IV. etapa
Obnova střechy kostela v Zahořanech
Obnova sanktusky kostela v Chorušicích
Obnova střechy presbytáře kostela v Březně
Revitalizace kostela v Nebuželích
Celková obnova kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku
Restaurování kazetového stropu kostela
Nanebevzetí P. Marie v Krupce
Obnova fasád basiliky Bohosudov
Odvodnění kostela v Krásné
Oprava zdi u děkanství v Turnově
Obnova střechy kostela v Klášteře Hradišti
Obnova fasády kostela v Železném Brodě
Biskupství litoměřické
Kadaň - restaurování maleb, kamenných prvků a vitráží
Rezidence - mříže oken
Konzistoř - úprava suterénu
Litoměřice, Kamýcká ulice - GO oprava obytné budovy
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Cena
919 707,00 Kč
542 326,00 Kč
667 818,00 Kč
1 005 000,00 Kč
591 778,00 Kč
960 990,00 Kč
774 622,00 Kč
663 813,00 Kč
563 734,00 Kč
6 549 984,00 Kč
517 700,00 Kč
600 000,00 Kč
1 077 550,00 Kč
567 775,00 Kč
669 638,00 Kč
670 328,00 Kč
530 065,00 Kč
822 405,00 Kč
561 000,00 Kč
750 000,00 Kč
1 051 384,00 Kč
509 881,00 Kč
511 046,00 Kč
564 171,00 Kč
801 500,00 Kč
700 031,00 Kč
993 509,00 Kč

2 162 849,00 Kč
503 965,00 Kč
1 098 058,00 Kč
1 862 753,90 Kč

Kulturní dědictví

Závěr

Péče o kulturní a duševní
dědictví a prezentace

Závěr
Stručný výčet dat a aktivit, stejně jako seznam institucí a zařízení
v litoměřické diecézi nemůže zcela postihnout pestrou realitu této místní
církve. Žije a pracuje zde množství lidí, bez nichž by se tato výroční zpráva
nedala napsat, protože by nebylo o čem psát. Těm všem chci poděkovat:
biskupovi, kněžím a jáhnům, nejrůznějším pomocníkům v pastoraci,
farníkům a dobrovolníkům, všem lidem dobré vůle. Jejich zásluhou není
diecéze jen územím na mapě, ale živou rodinou křesťanů, sympatizantů
i hledajících.

Dokumentace, restaurování, péče o archiválie a knihovní fondy je nedílnou
součástí činnosti Biskupství litoměřického. Těmito činnostmi se zabývají
jednotliví odborníci: diecézní konzervátorka, organolog a kampanolog,
restaurátorka a archiváři. Církev chápe péči o kulturní a duševní dědictví
jako svou prioritu, protože jde o péči o vlastní identitu. Sakrální umění
je zhmotněním evangelia a archivní a knihovní fondy dokumentují život
diecéze a osobností, které v ní žily a pro ni pracovaly.

Rodina potřebuje domov. Tato výroční zpráva ukazuje, že litoměřická
místní církev má otevřenou náruč a chce být domovem každému, kdo po
tom zatouží. Zpráva rovněž ukazuje na toho, komu vděčíme za vše a který
je důvodem existence jak nás, tak všech skutečností zde popisovaných – na
Boha, který nám žehná. Toto požehnání všem ze srdce přeji i do let příštích!

Smyslem ochrany tohoto dědictví však není jen prodloužení životnosti
zmiňovaných artefaktů. Umělecká díla stejně jako archiválie a knihy
nemají být uschovány v trezorech a depozitářích, ale mají být čas od
času vhodně prezentovány. Slouží tak nejen k propagaci jejich vlastníků,
ale zušlechťují smysl pro krásu a dávají možnost poučit se z minulých
dob, které mohou a mají být inspirací pro život současný. Součástí
péče o toto dědictví je tedy také jeho prezentace na výstavách, které
Biskupství litoměřické buď spolupořádá nebo na ně zapůjčuje exponáty.
Z výstav v roce 2014 s významným podílem exponátů zmiňme alespoň
„Gotické umění na Děčínsku“ (Zámek Děčín, duben – říjen 2014) či „Josef
Führich 1800–1876. Z Chrastavy do Vídně.“ (Oblastní galerie v Liberci,
červen – říjen 2014, Národní galerie v Praze, říjen 2014 – leden 2015).

P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR
generální vikář

Prezentace kulturního a duševního dědictví souvisí rovněž s podporou
turistického ruchu. Proto se Biskupství litoměřické stalo v roce 2012 jedním
ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti „Destinační agentura České
Středohoří“, která si klade za cíl právě propagaci a koordinaci cestovního
ruchu v regionu. Biskupství litoměřické se rovněž účastní veletrhů v oblasti
cestovního ruchu a památkové péče, v roce 2014 to byl veletrh „Památky“
na pražském Výstavišti. Akcí na pomezí pastorace a prezentace byla účast na
setkání německých katolíků „Katholikentag“ v bavorském Řezně v květnu 2014.
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