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Úvodní slovo

Úvodní slovo biskupa
Vážení přátelé, bratři a sestry, milí dobrodinci a naši příznivci,
výroční zpráva o životě naší diecéze za uplynulý rok nemůže obsahovat jen strohá,
byť zajímavá čísla. Všem je nám dobře známo, že statistické údaje jsou pro porovnávání důležité, ale ne vždy zcela vystihují danou konkrétní situaci.
Litoměřická diecéze je rozsáhlá svými zeměpisnými rozměry, stejně tak je rozmanitá co do nížin, údolí a hor, a pochopitelně nejpestřejší je, jako každá jiná diecéze,
svou skladbou lidských povah, charakterů, osudů a jednotlivých lidských historií.
Je to úžasný pohled, když jsem například přítomen ve farnostech při svých pastoračních návštěvách a vidím před sebou děti malé i větší, mládež, mladé i starší
rodiče, prarodiče, zesláblé starší naše bližní, opírající se o hole či berle. Všichni jsme
jiní, a přece nás něco zásadního spojuje: lidství, putování světem v této konkrétní
době, Boží dětství, křesťanská víra, strasti i bolesti, s nimiž musíme bojovat jako
každý jiný člověk.
V údajích výroční zprávy se nemůže objevit neviditelné úsilí kohokoliv z nás pro dobro druhých. Výroční zpráva však je bezpečným důkazem toho, že uplynulý rok nebyl
rokem mrtvým a ztraceným. Vydává svědectví, a přeji si, aby bylo střízlivé, o tom, že
jsme žili pro Pána Boha a jeden pro druhého. Naštěstí úspěch či neúspěch našich snah
je v rukách dobrého a milosrdného Pána. Kéž On žehná Vám i nám všem!
Mons. Jan Baxant,
biskup litoměřický

2

údaje o organizaci, statutární orgány

Údaje o organizaci
Kontakt
						Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice
						IČ: 00445126
						DIČ: CZ00445126
Tel.:
+420 416 707 511
Číslo účtu: 1002148329/0800
E-mail: biskupstvi@dltm.cz
Česká spořitelna, a. s.
Web: www.dltm.cz

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 75 farnostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo (tzn. do neobsazených farností
duchovní dojíždějí).
Působí zde celkem 104 kněží v duchovní správě (z toho je 34 řeholních kněží), 2 jáhnové – čekatelé na kněžské svěcení a 14 trvalých jáhnů. Za diecézi studují tři 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 2018 bylo v litoměřické diecézi pokřtěno celkem 1082 dětí (do 1 roku – 705;
1–7 let – 289; 8–14 let – 88). Zhruba stejný počet rodičovských párů byl připravován na křest svých dětí. Bylo pokřtěno 156 dospělých (osoby starší 14 let).
Uděleno bylo 238 biřmování. Na území diecéze bylo uzavřeno 232 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

6

události roku 2018
události roku 2018
Vláda schválila nové nemovité národní kulturní památky
Vláda schválila 31. ledna 2018 celkem 19 nových nemovitých národních kulturních památek. Seznam národních kulturních památek zahrnuje významná poutní místa, která
představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu.
Novými národními kulturními památkami s platností od 1. července 2018 se stala také
tři významná poutní místa v litoměřické diecézi:
1) poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,
2) poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,
3) poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově.
Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let od vydání
první tištěné mapy Čech
Dne 16. května 2018 se v gotickém hradě
v Litoměřicích uskutečnila konference s názvem „Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let
od vydání první tištěné mapy Čech“, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP,
Výzkumným centrem historické geografie
HÚ AV ČR, PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Konference se kromě řady zástupců vědeckého světa i odborné veřejnosti zúčastnil
také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant,
generální vikář Mons. Martin Davídek a archivář litoměřického biskupství Mgr. Martin Barus.
Klaudyánova mapa, již si mladoboleslavský
lékař, lékárník a tiskař Mikuláš Klaudyán
nechal v roce 1518 vytisknout v Norimberku,
představuje nejstarší mapové zobrazení území Čech a Kladska. Jediný dochovaný exemplář tzv. Klaudyánovy mapy je deponovaný
ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích
a je ve vlastnictví Biskupství litoměřického,
jemuž byl předán z pozůstalosti litoměřického biskupa a proslulého sběratele Emanuela
Arnošta z Valdštejna (1716–1789).
Tisk je velký 126 x 64 centimetrů a mapa zaujímá jeho poslední třetinu. Je kolorovaný a původně byl podlepený hrubým plátnem, které se
ale nedochovalo, stejně jako titul mapy a první řádky. Mapa pak obsahuje 280 sídlištních
značek. Proti dnešním mapám je Klaudyánova
mapa orientovaná na jih a chybí na ní měřítko.
Biskupství litoměřické vydalo reprodukci mapy, která velikostí přesně odpovídá originálu.
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události roku 2018
události roku 2018
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant oslavil životní jubilea
V sobotu 20. října 2018 oslavil mší svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskup Mons. Jan Baxant životní jubileum
70 let života, 10 let biskupské služby a 45 let kněžství. Na mši
svatou přijeli biskupové z České republiky, vedení předsedou
České biskupské konference Mons. Dominikem kardinálem
Dukou, za Slovenskou biskupskou konferenci přicestoval nitranský biskup Mons. Viliam Judák s doprovodem. Svatého Otce
při slavnosti reprezentoval Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien
z Apoštolské nunciatury. Mezi zástupci veřejného života nechyběl hejtman ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a hejtman
libereckého kraje pan Martin Půta, starosta Litoměřic a senátor Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Dubí Ing. Petr Pípal
a mnoho dalších představitelů měst a obcí. Za akademickou
obec přicestovali zástupci pražské Karlovy univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzity v Liberci a množství dalších zástupců akademické obce.
Mezi další gratulanty patřili kněží a jáhnové litoměřické diecéze
spolu se svými farníky a také poutníci z okolních diecézí. U příležitosti životních jubileí litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta vydalo Biskupství litoměřické knihu Ut videam.  
Biskupství litoměřické získalo ocenění v anketě „Srdcař
Litoměřic“
Dne 6. listopadu 2018 bylo v litoměřickém hradu v rámci 1. ročníku ankety „Srdcař
Litoměřic“ oceněno také Biskupství litoměřické za nezištné aktivity, které dlouhodobě koná ve prospěch města a jeho obyvatel. Spolu s dalšími šestnácti „Srdcaři“
převzal ocenění a květiny z rukou starosty Ladislava Chlupáče a tajemníka městského
úřadu Mgr. Milana Čigáše za biskupství generální vikář Mons. Martin Davídek.
Jedná se o ocenění za dlouholetou finanční podporu a skutečný zájem o dění v hospici
a konkrétní lidské příběhy.
Podpora Hospice sv. Štěpána, mateřských škol, organizací, které pomáhají lidem se
zdravotním postižením, to jsou jen příklady nezištných aktivit litoměřických „Srdcařů“.
Hlasování probíhalo na webových a facebookových stránkách města, kde bylo zaregistrováno cca 670 hlasů.
Nový nuncius byl hlavním celebrantem na
svátek sv. Štěpána v litoměřické katedrále
Nový apoštolský nuncius v České republice, Jeho Excelence
Mons. Charles Daniel Balvo, navštívil dne 26. prosince 2018
Litoměřice. Během své první návštěvy litoměřické diecéze,
která proběhla na slavnost katedrály u příležitosti svátku
sv. Štěpána, jehož patrocinium nese, byl hlavním celebrantem
a kazatelem při slavnostní mši svaté. Mons. Balva do Litoměřic doprovázel apoštolský rada papežské nunciatury Mons.
Mambé Jean-Sylvain Emien.
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z kalendáře roku 2018
Z kalendáře roku 2018
n 3. ledna 2018
P. Jan Rob SDB, nejstarší český salesián ze salesiánské komunity v Teplicích, zemřel ve věku
103 let.
n 1.–14. ledna 2018
V litoměřické diecézi probíhala tradiční Tříkrálová sbírka. Vykoledováno bylo do 940 pokladniček 2 901 608 Kč. Do sbírky se zapojilo 24 charit a farností.
n 28. ledna 2018
Při příležitosti 20 let obnovy řeholního života sester premonstrátek v Doksanech sloužil
biskup Mons. Jan Baxant děkovnou mši svatou v tamním klášterním kostele Narození
Panny Marie. Koncelebroval P. Pavel Adrián Zemek O.Praem., duchovní správce doksanské farnosti.
n 3. února 2018
Biskup Mons. Jan Baxant se setkal v Litoměřicích se zasvěcenými osobami u příležitosti
svátku Uvedení Páně do chrámu.
n 17. března 2018
Diecézní setkání maminek z hnutí Modlitby matek se konalo v klášteře dominikánů v Jablonném v Podještědí.
n 9.–10. března 2018
Na několika místech v diecézi probíhala modlitební iniciativa „24 hodin pro Pána“.
n 23.–24. března 2018
53. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích. Jeho mottem byla slova anděla při zvěstování:
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30).
n 29. března 2018
Missa christmatis s biskupem Mons. Janem Baxantem se konala na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.
n 28. dubna 2018
Oblastní setkání dětí a ministrantů v Liberci.
n 12. května 2018
Oblastní setkání dětí a ministrantů v Litoměřicích.
n 20. května 2018
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vysvětil na jáhna bohoslovce Christophera Cantzena.
Slavnost se konala v bazilice minor Panny Marie Bolestné v Bohosudově.
n 25. května 2018
Při Noci kostelů bylo v diecézi otevřeno celkem 216 církevních objektů, z toho 173 římskokatolických. V nich bylo napočítáno přibližně 32 tisíc návštěvnických vstupů.
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z kalendáře roku 2018
Z kalendáře roku 2018

n 9. června 2018
Pouť mládeže v Jablonném v Podještědí. Hlavním celebrantem byl P. Štěpán Smolen.
n 19. června 2018
Setkání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta se starosty měst a obcí.
n 8. července 2018
V rámci koncertu duchovní hudby ve filipovské bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů byl
slavnostně představen sborník z konference k 150. výročí vzniku poutního místa Filipov.
n 12. srpna 2018
Slavnostní bohoslužba k 700. výročí prvního známého ústeckého faráře otce Petra proběhla v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
n 15. září 2018
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vysvětil na jáhna bohoslovce Ing. Václava Nováka.
Slavnost se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.
n 27. září 2018
Biskupské gymnázium Bohosudov oslavilo 25 let od svého obnovení.
n 8. října 2018
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant oslavil 70. narozeniny. Děkovná mše a setkání se
zaměstnanci proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.
n 22. listopadu 2018
Připomněli jsme si 10. výročí biskupského svěcení Mons. Jana Baxanta.
n 19. prosince 2018
P. Jan Hurník SDB, který patřil do komunity salesiánů v Teplicích, zemřel ve věku 66 let.
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hospodaření diecéze

Hospodaření diecéze

Hlavním zdrojem výnosů Biskupství litoměřického byl příspěvek státu dle zákona
č. 428/2012 Sb. ve výši 77 607 550 Kč.  
Nejvyšší položku v nákladové části rozpočtu Biskupství litoměřického v roce 2018 tvořily výdaje na mzdy.  Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl 307 a celkové mzdové
náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění činily 91 774 682 Kč, z toho vlastní náklady na mzdy (účet 521) dosáhly hodnoty 67 851 458 Kč.  Druhou nejvyšší nákladovou
položkou pak byly výdaje na režii, energie a služby v celkovém objemu 12 783 208 Kč.
Třetí skupina nejvýznamnějších nákladů zahrnovala výdaje na opravy a údržbu majetku v celkové výši 11 820 060 Kč.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) v roce 2018
		

Výnosy/příjmy (v Kč)

Celkem

Příspěvek na činnost dle §17

77 607 550

Sbírky a dary

11 078 974

  Tržby z prodeje majetku
  Výnosy z nájmů, pachtů a dlouhodobého finančního majetku

20 121 458
9 234 452

Dotace

4 552 191

Ostatní

2 351 389

Celkem

124 946 014
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hospodaření diecéze
HOSPODAŘENÍ DIECÉZE
Přehled nejvýznamnějších nákladů (výdajů) v roce 2018
		

Náklady/výdaje (v Kč)

Celkem			

Mzdy

67 851 458

  Sociální a zdravotní pojištění

23 923 224

  Režie (materiál, energie, služby)

12 783 208

  Opravy a údržba

11 820 060

  Odpisy, prodaný majetek, opravné položky

6 696 880

  Daně, poplatky

2 847 102

Ostatní

Celkem

8 595 683

134 517 615

Činnost Biskupství litoměřického svým příspěvkem v roce 2018 podpořili:

KADAŇ

12

hospodaření diecéze
Výkaz zisku a ztráty
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Výkaz zisku a ztráty
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hospodaření diecéze
výkaz zisku a ztráty
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hospodaření diecéze
ROZVAHA
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rozvaha
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ROZVAHA
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rozvaha

19

hospodaření diecéze
rozvaha
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hospodaření diecéze
příloha účetní Uzávěrky 2018
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příloha účetní Uzávěrky 2018
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hospodaření diecéze
příloha účetní Uzávěrky 2018
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zpráva nezávislého auditora
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zpráva nezávislého auditora
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zpráva nezávislého auditora
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zpráva nezávislého auditora
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stavební činnost
stavební činnost
Na území litoměřické diecéze se nachází přibližně 570 kostelů a kaplí, 197 far a desítky dalších objektů, které jsou ve vlastnictví farností či Biskupství litoměřického. Stavební oddělení poskytuje stavebně-technickou a investiční činnost pro farnosti po celé diecézi a zabývá
se obnovou a údržbou těchto staveb.
Činnost stavebního oddělení je zaměřena na celkovou přípravu oprav a rekonstrukcí, jejich
realizaci, dále na údržbu objektů, zajišťování prostředků pro realizaci nejrůznějších oprav
a rekonstrukcí a řadu dalších činností.
V roce 2018 byly na území litoměřické diecéze realizovány stavební akce v celkové výši
přesahující 82 milionů Kč. V této sumě jsou zahrnuty částky získané z fondů Ministerstva
kultury, Ministerstva zemědělství, krajských úřadů a jiných dotačních titulů a přirozeně
také prostředky od samotných farností a Biskupství litoměřického. Celkově bylo podáno 236 žádostí o příspěvek na nejrůznější instituce, 201 z nich bylo vyhověno, úspěšnost
žádostí tak byla zhruba 85 %, viz tabulka níže.

Podané a přijaté žádosti na opravy v roce 2018
OPRAVY OBJEKTŮ V LITOMĚŘICKÉ DIECÉZI 2018
Vikariáty

Hodnota prací

Podané

Přijaté

Českolipský

13 640 567 Kč

68

56

Děčínský

5 933 250 Kč

15

12

Krušnohorský

6 924 367 Kč

21

19

Liberecký

2 984 036 Kč

21

16

Lounský

15 981 386 Kč

43

41

6 248 000 Kč

10

10

11 222 753 Kč

35

25

Teplický

7 914 500 Kč

9

9

Turnovský

5 550 240 Kč

11

10

612 186 Kč

3

3

5 873 047 Kč

0

0

82 884 332 Kč

236

201

Litoměřický
Mladoboleslavský

Ústecký
Biskupství litoměřické

CELKEM
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ŽÁDOSTI

stavební činnost
stavební činnost
Mezi nejvýznamnější realizace obnovy sakrálních staveb a far na území
litoměřické diecéze v roce 2018 patří:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

restaurování interiéru klášterního kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani
oprava střechy kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích
obnova fasády věže kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem
obnova části krovu baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
obnova fasády kostela Povýšení sv. Kříže v Širokých Třebčicích
obnova střechy kostela sv. Matouše v Pnětlukách
obnova fasády a výplní otvorů kostela sv. Martina v Minicích
obnova fasády presbytáře kostela sv. Jiljí ve Vinařicích
obnova báně kostela sv. Matouše v Přečáplech
obnova střechy věže kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích
obnova části fasády kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově
obnova části střechy kostela sv. Petra a Pavla na Mělníce
obnova části fasády kostela sv. Martina ve Mšeně u Mělníka
obnova části střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Rejšicích
obnova části fasády baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově
dokončení obnovy střech kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově
obnova části střechy kostela sv. Valentýna v Novosedlicích
celková obnova hospodářského stavení fary v Mnichově Hradišti

Biskupství: Litoměřice, kanovnické domy - obnova fasád zadních traktů

Vikariát českolipský: Jitrava, fara - obnova fasády

Vikariát liberecký: Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele - obnova střechy

Vikariát lounský: Široké Třebčice, kostel Povýšení sv. Kříže
- obnova střechy a fasády
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ODBOR správy movitého majetku
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, bada-

telů, institucí, nakladatelství)

n vyhotoveny na dvě desítky výpůjčních či darovacích
n

n
n
n

smluv na movité předměty
pokračující spolupráce s Ateliérem restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky/škola
Adama Pokorného Akademie výtvarných umění v Praze
spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou
a Vyšší odbornou školou v Turnově
realizace projektu „Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani“ (IROP)
realizace II. etapy projektu „Restaurování malířské výzdoby kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Konojedech“
n realizace I. etapy

projektu „Restaurování hlavního
oltáře kostela
sv. Petra a Pavla
v Sutomi“
n realizace I. etapy
projektu „Restaurování akantových
rámů z kostela
sv. Jana Křtitele
v Proboštově“

Spolupráce při přípravě výstav:
n „Gotické umění na Děčínsku“, Oblastní muzeum v Děčíně
n „SACHSEN BӦHMEN 7000 Liebe, Leid und Luftschlösser“, Staatliches Museum für
Archeologie Chemnitz
n „SOLA FIDE Pouhou vírou - Luterská šlechta a její dědictví na Děčínsku a Ústecku“,
Zámek Děčín
n „V oplatce jsi všecek tajně / Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře“, Strahovský klášter v Praze
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ODBOR správy movitého majetku
Restaurátorský ateliér
V ateliéru bylo zrestaurováno a konzervováno 12 obrazů z majetku biskupství a farností,
např. dva rozměrné obrazy krajin s andílky a květinami z biskupské rezidence nebo obraz
Nanebevzetí Panny Marie od žáka Karla Škréty Filipa Mazance z Katusic.

Diecézní organolog a kampanolog – činnost v roce 2018:
Zvony:

n opraven závěs menšího zvonu kostela sv. Havla v Rožďalovicích a tamtéž upraveny

nevyhovující lanovody (svépomocí)

n sneseny nepůvodní zvony poutního kostela v Horní Polici a uloženy v depozitáři
n tamtéž vypracována zvonová koncepce podle historické předlohy, zvony jsou již v reali-

zaci (Manoušek)

Varhany:

n v různých fázích probíhající opravy a restaurování varhan v těchto lokalitách: Bozkov,

n
n
n
n

Klášterec nad Ohří, Světlá pod Ještědem, Liberec (sv. Antonín), Jablonec nad Nisou
(Nejsvětější Srdce Páně), Křinec, Březno u Chomutova, Kadaň (klášter), Smržovka,
Jeníkov, Horní Police
vypracován restaurátorský záměr pro obnovu varhan kostela v Milešově a varhan kostela sv. Havla v Rožďalovicích
kompletně rekonstruována měchová soustava a vzduchotechnika varhan v Mladějově
částečně zprovozněny varhany kostela v Rynolticích
z druhotně použitelného materiálu sestaveny a do funkčního stavu uvedeny varhany
kostela v Otvicích u Jirkova (Fajfr + Pošvář)

Varhany z kadaňského kláštera v restaurátorské dílně

Knihovna Biskupství litoměřického
V roce 2018 bylo vedle zpracovávání kapitulní knihovny přistoupeno k postupné katalogizaci biskupské knihovny a několika menších knižních fondů farností. Ke konci roku
katalog obsahoval 7632 titulů v 9735 svazích.
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archiv

Archiv
Činnost archivu spočívala především v běžných úkonech – třídění a pořádání starších
písemností na biskupství, administraci aktuální spisové služby biskupství, dohledávání
potřebných dokumentů pro chod biskupství i péči o farní archivy a knihovny.
Vyzdvihnout lze především vybudování nového depozitáře pro již zkatalogizované farní
knihovny. K fondům zpracovaným v minulých letech pak v roce 2018 přibyla i farní
knihovna z Lučan nad Nisou, která byla zkatalogizována za pomoci studentů olomoucké
univerzity. Do státních archivů byly deponovány další historické písemnosti, např. z far
v Dobrovici, Počaplech, Modlanech či Cvikově. Postupně rovněž pokračovala digitalizace
farních kronik, a to i těch svazků, které jsou dosud uloženy ve farnostech.
Pracovníci archivu se dále zásadním způsobem podíleli na vytvoření znaků vikariátů litoměřické diecéze i na vydání doprovodné diecézní heraldické směrnice.

Po takřka dvou letech práce byl v červnu 2018 vydán
česko-německý sborník z konference ke 150. výročí
poutního místa ve Filipově.
V loňském roce jsme si rovněž připomněli 500 let od
vydání Klaudyánovy mapy, tedy nejstarší mapy Čech,
jejíž jediný exemplář je součástí biskupských archivních fondů.
Archiv biskupství v roce 2018 navštívilo celkem 30 badatelů, kteří zde vykonali 46 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

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.
  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. 2018 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: 24
n Základní škola: 238
n Gymnázium (osmileté i čtyřleté): 185

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 sedmým 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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Církevní školství
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): 171
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: 310
n Akademie příslibu (školní klub a středisko volného času): 661

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
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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 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.
Aktivit institutu se v roce 2018 zúčastnilo 451 dětí, 3 268 žáků, 9 studentů a 753 ostatních osob.

Webové stránky: www.sinstitut.cz
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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 50 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

39

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 2018 zaměstnáno
716 pracovníků.
Charita hospodařila s rozpočtem kolem 350 mil. Kč ročně. Náklady charit v litoměřické
diecézi za rok 2018 činily 345 611 000 Kč a výnosy 353 352 000 Kč.
Mapka charitních služeb litoměřické diecéze:
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PODĚKOVÁNÍ
poděkování

Závěrem
Když se člověk ohlédne za rokem 2018, prolistuje si výroční zprávu Biskupství
litoměřického a nevnímá ji jen jako strohou statistiku, uvědomí si, že je za co děkovat. Otázka je, komu děkovat na prvním místě. Samozřejmě, že Pánu Bohu.
Bez Božího požehnání by nebylo nic. Jestliže Božím slovem byla stvořena nebesa
i země a jeho milostí je všechno stále obnovováno. Slovy starozákonního žalmu
je pak tato myšlenka vyjádřena jasně: „Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš
tvář země!“
Přes čísla a údaje bychom mohli přehlédnout působení Božího Ducha a ty, kteří na tomto díle obnovy litoměřické diecéze spolupracovali a spolupracují. To je
druhá rovina děkování, a sice lidem. Nejbližšími spolupracovníky biskupa jsou
jeho kněží. Oni stojí jako statutární zástupci v čele farností, oni jsou dělníky na
„vinici Páně“, nesoucí starosti dne i tíži. Dále jáhnové tvoří „most“ mezi presbytářem a Božím lidem. Následují laikové konající službu v administrativně-správní
struktuře diecéze a farností. Nakonec pak všichni, kteří se zapojují do péče o Boží
království, které se realizuje v severních Čechách. Odlesk práce všech těchto lidí je
možné vidět právě ve výroční zprávě, a je jim třeba děkovat za tak mnohé.
V roce 2018 dále postupovala transformace diecéze na působení v české společnosti, v níž dominuje tržní systém. I to se odráží za uveřejněnými údaji. Co však
není vidět, je nutná změna mentality, která v této souvislosti nastává. Není možné
dále udržovat to, co je již neefektivní, v nových podmínkách nefunkční a související
se starým systémem spočívajícím v přerozdělování státem přidělených prostředků
na činnost církve. Je zde skutečně prostředí odlišné, spočívající v moudré správě
stále se snižujících prostředků od státu a tvoření takových prostředků, aby činnost
římskokatolické církve v severních Čechách mohla dále pokračovat a úspěšně se
rozvíjet tak, jak tomu bylo doposud. Mnozí novou situaci pochopili, mnozí na to již
přicházejí. Je realitou, že se vyskytli i tací, kteří se novým podmínkám nebyli schopni nebo nemohli přizpůsobit. Zde došlo na personální úrovni k úbytku laických
spolupracovníků zaměstnaných litoměřickým biskupstvím, často jejich přesunem
do zaměstnaneckého poměru v jednotlivých farnostech, které jsou samostatnými
právnickými osobami. I tento trend bude nutně v dalších obdobích pokračovat,
spolu s tím, jak budou farnosti stát stále více ekonomicky na „vlastních nohách“.
Probíhající praktická decentralizace je dlouhodobější trend mající svůj podklad
v principu subsidiarity, který dává možnost plně rozvinout potenciál Božích darů
pro základní hierarchické společenství církve, kterou je farnost.
Ať Kristus, Boží syn a Spasitel, odplatí každému podle jeho zásluh a dá nám časy,
ve kterých mu budeme sloužit až do chvíle, kdy se s ním setkáme ve věčnosti.
Za každé dobré dílo upřímné Pán Bůh zaplať.
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Generální vikář
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