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Úvodní slovo 

Milí čtenáři naší Výroční zprávy,

každá instituce ráda prezentuje výsledky své práce, ráda poinformu-
je o událostech, které se v rámci jejího působení odehrály. Rovněž 
Biskupství ostravsko-opavské se takto rádo pochlubí a svým příz-
nivcům předkládá Výroční zprávu, která připomene velkou řadu ak-
cí, které se během roku 2015 odehrály v naší režii.  Většina aktivit 
proběhla v rámci pevně stanoveného pastoračního plánu. Jistě si 
všimnete, kolik různých oblastí společenského, ale i církevního živo-
ta je zasaženo. Církev má své místo ve společnosti a já budu rád, 
když si to třeba i skrze tuto výroční zprávu uvědomí stále víc lidí.  
Ano, církev má ve společnosti nejen své místo, ale také velký úkol: 
povzbuzovat ve víře, připomínat morální hodnoty lidské společnos-
ti, učit vzájemnému respektu a úctě mezi lidmi, smiřovat rozhádané, 
překonávat zášť.  A vlastně musí učit i odpouštět, což musí na prv-
ním místě dělat sama. Kolik jen novinových článků za ten rok vyzně-
lo v souvislosti s restitucemi vůči církvi velmi negativně a byly na-
psány ne s dobrým úmyslem… Mnoho nepravdivých informací, 
mnoho polopravd, mnoho přímých útoků, jako bychom byli nepřá-
teli tohoto národa, jako bychom do něho nepatřili, jako bychom 
byli jakýmisi vyvrheli této společnosti. A věřte, že po přečtení tako-
vých článků je někdy velmi obtížné si říci: milý pisateli, já tě mám 
přesto rád, odpouštím ti a chci dál pracovat pro dobro této společ-
nosti. Vždyť obecné dobro máme mít na mysli všichni.  Spojme se 
ve společném úsilí, v modlitbě, abychom to dokázali.

Za veškerou přízeň projevenou našemu biskupství jakýmkoliv způ-
sobem vzdávám srdečné díky a přeji a vyprošuji mnoho úspěchů 
i všemu Vašemu konání.

+František V. Lobkowicz
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Údaje o organizaci 

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní nám. 3172/1
728  02 Ostrava 1

Tel. 596 116 522, 597 822 200
e-mail: kurie@doo.cz
ID datové schránky: v6higer

IČ: 65468953
DIČ: CZ65468953
UCB Bank Czech RepubIic 
č.ú.: 40667002/2700 

Statutární orgány 

Diecézní biskup: 
Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem 

Generální vikář: 
Mons. Martin David 

Další představitelé diecéze

Biskupský vikář pro pastoraci:  
P. Mgr. Vít Zatloukal

Biskupský vikář pro duchovní povolání:  
Mons. Adam Rucki
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Profi l diecéze 

Diecéze ostravsko-opavská je součástí římskokatolické církve 
a spravuje ji papežem jmenovaný biskup. Je nejmladší diecézí v Čes-
ké republice, založena byla Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papež-
skou bulou „Ad Christefi delium spirituali“. Zahrnuje celé území 
Moravskoslezského kraje a území okresu Jeseník. Celková rozloha 
činí 6 150 km² a na jejím území žije více než 1 290 000 obyvatel, 
z čehož je 422 000 katolíků. 

Hlavními chrámy diecéze jsou katedrála Božského Spasitele v Ost-
ravě a konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Patronkou 
je sv. Hedvika.  

Základní strukturu diecéze tvoří 276 farností, které jsou rozčleně-
ny do 11 děkanátů. Kněžími bylo ke konci roku 2015 obsazeno 

148 farností, 128 farností bylo spravováno excurrendo, tedy kněží 
do těchto farností dojížděli. Sídla děkanátů jsou Bílovec, Bruntál, 
Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov, Místek, Nový Jičín, Opava 
a Ostrava.

Na území diecéze působilo ke konci roku 2015 celkem 244 kněží, 
z nichž bylo 39 kněží řádových. Z celkového počtu pocházelo 32 
kněží z Polska, 13 ze Slovenska a jeden z Ukrajiny.  V roce 2015 byli 
v naší diecézi vysvěceni 3 novokněží a 1 kněz zemřel. Diecéze má 
rovněž 27 trvalých jáhnů, 10 seminaristů a 5 studentů Teologického 
konviktu. 

V diecézi působilo v roce 2015 celkem 31 řeholních řádů a institutů, 
z čehož bylo 14 mužských a 16 ženských a komunita Chemin Neuf.
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Struktura biskupství 

Biskupství ostravsko-opavské je církevní právnická osoba, úřad 
diecéze, který pomáhá biskupovi v naplňování jeho poslání, což je 
především řízení a pastýřská správa svěřené diecéze. Biskupství 
zajišťuje podporu duchovních při výkonu služby, zabezpečuje 
správu a obnovu církevního majetku potřebného k vlastní činnos-

ti, vede potřebnou administrativu. Nedílnou součástí biskupství 
jsou pastorační centra, která připravují aktivity zaměřené na pas-
toraci dětí, mládeže, rodin a sociální problematiku. Biskupství ost-
ravsko-opavské je zřizovatelem školských zařízení a Diecézní cha-
rity ostravsko-opavské.
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Biskup

Generální vikář

Biskupští vikáři – pro duchovní povolání, pro pastoraci 

Poradní orgány biskupa – sbor poradců, kněžská rada, 
ekonomická rada, pastorační rada, liturgická komise

Administrativně-ekonomický úsek

Kancléřství

        Notář, archiv, centrum IT

Ekonomický odbor

Právní odbor

Odbor hospodářské správy majetku

Stavební odbor

Biskupské lesy

Ministerium s.r.o.

Pastorační úsek

Katechetické a pedagogické centrum

Diecézní centrum mládeže

        Diecézní středisko mládeže

Centrum pro rodinu a sociální péči

Úsek pro školství a prezentaci

Církevní školství

Papežské misijní dílo v diecézi

Odbor „Public relations“  
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Události roku 2015   

Leden

Od 1. do 14. 1. probíhala na území diecéze Tříkrálová sbírka, která 
oproti předchozím letům zaznamenala opět nárůst darovaných pro-
středků. 10 000 koledníků vykoledovalo 13.955.435,- Kč, které díky 
činnosti Charit pomůžou lidem v nouzi. 

13. 1. přijali pozvání biskupa Františka Václava Lobkowicze na novo-
roční setkání zástupci tištěných a elektronických médií působící 
v Moravskoslezském kraji. Novináři byli seznámeni s hlavními medi-
álními tématy a přehledem akcí roku 2015. Nejvíce se pracovníci 
médií zajímali o průběh tzv. církevních restitucí.

31. 1. zamířili k salesiánům do Ostravy řeholníci a řeholnice z celé 
ostravsko-opavské diecéze, aby zde s biskupem Františkem Václa-
vem oslavili Den zasvěceného života.

Únor

1. 2., 200 let od narození sv. Jana Boska - zakladatele kongregace  
salesiánů - oslavili ostravští salesiáni v kostele sv. Josefa při mši svaté 
sloužené biskupem Lobkowiczem.
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12. 2. udělil biskup František Václav při své návštěvě opavské věznice 
svátost biřmování pěti ženám. Dvě z nich před tím přijaly svátost 
křtu a jedna odsouzená přistoupila společně s ostatními ke svému 
prvnímu svatému přijímání.

Březen

Na výzvu papeže Františka byl o víkendu 13.–14. 3. v rámci akce 
24 hodin pro Pána v každém děkanátu diecéze otevřen buď po 
celou noc, nebo v omezeném čase alespoň jeden kostel. Celkem 
se v diecézi k výzvě připojilo více než dvacet kostelů.

17.–19. 3. proběhl v Odrách již 22. ročník Celostátní přehlídky zá-
jmové umělecké činnosti církevních škol. Své zástupce na přehlídku 
vyslalo celkem 26 škol. 

20.–21. 3. prožilo zhruba 650 mladých z celé diecéze setkání s bis-
kupem Lobkowiczem v Místku. Tématem setkání byla Ježíšova slova: 
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8)

Školní sbor Datio, který od roku 2003 působí při SPdgŠ a SZŠ 
sv.  Anežky České v Odrách, získal na 38. ročníku Festivalu pedago-
gických škol v Karlových Varech, jenž se konal ve dnech 26.–27. 3., 
zlatou medaili.

Duben

2. 4., na Zelený čtvrtek dopoledne, nahradil kostel Svatého Ducha 
v Ostravě-Zábřehu ostravskou katedrálu pro tradiční Missu 
Chrismatis. Kněží a jáhni z celé diecéze se při ní setkali se svým 
biskupem, který při mši děkoval za 25 let biskupské služby.

 

Ostravské římskokatolické farnosti  
a Salesiánská rodina 
pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci 

Vás zvou k prožití 

24 HODIN PRO PÁNA 

P o  c e l o u  t u t o  d o b u  b u d e  
o t e v ř e n  k o s t e l  k  m o d l i t b ě  

v y s t a v e n a  N e j s v ě t ě j š í  s v á t o s t  k  a d o r a c i  
p ř í t o m e n  k n ě z  n a b í z e j í c í  s v á t o s t  s m í ř e n í  č i  r o z h o v o r  

 

v  p á t e k   1 3 .  3 .  2 0 1 5  o d  9 . 0 0  d o  2 2 . 0 0  h o d i n  
v  s o b o t u  1 4 .  3 .  2 0 1 5  o d  7 . 0 0  d o  1 8 . 0 0  h o d i n  
v  k o s t e l e  s v .  J o s e f a  v  M o r .  O s t r a v ě  ( D o n  B o s c o )  

M š e  s v a t é :     P á  1 6 . 3 0   S o  7 . 3 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 6 . 3 0  

D u c h o v n í  o b n o v a :   S o  9 . 3 0 – 1 4 . 3 0    

K ř í ž o v á  c e s t a :  P á  1 5 . 4 5  S o  1 4 . 0 0  
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25. 4. zamířili k památníku popravených junáků na Ivančeně pod 
Lysou horou skauti z celé ČR. Připojil se k nim také biskup Lob-
kowicz, který nedaleko kamenné mohyly slavil mši svatou.

28. 4. oslavil v Bílé Vodě spolu s místními a řadou hostů biskup 
František Václav 30. výročí založení hostiárny, která peče hostie pro 
celou ČR.

Květen

1. 5. zavítalo do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci 
více než 260 ministrantů z ostravsko-opavské diecéze. Bohoslovci 
pro ně připravili celodenní program. S ministranty diecéze do Olo-
mouce přicestoval rovněž biskup František Václav Lobkowicz. Té-
matem setkání byl verš z Mt 4,19: „Pojďte za mnou a učiním z vás 
rybáře lidí.“

Šest nových sociálních bytů je od 2. 5. k dispozici na faře v České 
Vsi na Jesenicku. Byty na začátku užívání požehnal biskup František 
Václav.

8. 5. proběhl ve Stěbořicích již 2. ročník Memoriálu otce Jožky. Ko-
nal se na památku mladého kněze, který před dvěma lety zahynul po 
zásahu blesku při rybaření na Oravské přehradě a který zde před 
svou smrtí působil. Na startovní čáru se postavilo 326 závodníků.

9. 5. zaplnili nádvoří i ambity poutního areálu Maria Hilf u Zlatých 
Hor účastníci Diecézní pouti rodin s  biskupem Lobkowiczem.

10. 5. při zahájení nové lázeňské sezóny v lázních Karlova Studánka 
požehnal biskup František Václav léčebné prameny.

10. 5. sloužil generální vikář Mons. Martin David děkovnou boho-
službu v Hrozové u příležitosti znovuotevření kostela sv. Michaela 
Archanděla. V interiéru kostela byly při opravách odkryty vzácné 
fresky z konce 13. století.
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19. 5. proběhlo v Ostravě 8. diecézní setkání seniorů, pořádané 
Centrem pro rodinu a sociální péči. Při mši v rámci setkání předsta-
vil biskup František Václav účastníkům prvního kaplana pro seniory 
– P. Romana Janáče z Frýdku-Místku.

20. 5. připutovali zaměstnanci Charit ostravsko-opavské diecéze  
do Jablunkova na pouť, kterou hostily Charita Jablunkov a sestry 
alžbětinky.

29. 5. v podvečer otevřelo v rámci Noci kostelů na území diecéze 
své brány celkem 152 sakrálních míst. Organizátoři v nich zazname-
nali během této akce více než 36 000 návštěvnických vstupů.

Červen

4. 6. prožilo Slavnost Těla a Krve Páně spolu s ostravsko-opavským 
biskupem šest farností v centru Ostravy. Po mši svaté, slavené  
na prostranství vedle opravované katedrály, prošel eucharistický 
průvod centrem Ostravy až do kostela sv. Václava. Podobné  
eucharistické průvody procházely v tento den i dalšími městy 
a vesnicemi diecéze.

13.–14. 6. se v Ostravě-Kunčičkách uskutečnil 5. ročník festivalu 
Slezská lilie. Hlavní hvězdou byl kytarista Glenn Kaiser, vystoupil 
zde však kupř. i Václav Neckář a velkému zájmu veřejnosti se  
těšila přednáška P.  Mariána Kuffy.

20. 6. vysvětil biskup František Václav v opavské konkatedrále nové-
ho jáhna – Davida Tylečka z Košatky. 
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27. 6. vysvětil biskup František Václav v opavské konkatedrále tři 
novokněze – P. Jana Gajduška, P. Marka Večerka a P. Grzegorze 
Borskego.

Červenec

1. 7., první den prázdnin, už po sedmnácté prožila víc než tisícovka 
dětí setkání s otcem biskupem na Prašivé. Název setkání, pořádaného 
Katechetickým a pedagogickým centrem, tentokrát zněl: „Z mnoha 
zrnek jeden chléb.“

Srpen

22. 8. zamířili biskupové ze tří sousedních zemí, následováni věřícími 
svých diecézí, z Hrčavy, Čierne a Jaworzynky na místo, kde se sbíha-
jí hranice všech tří států. Z iniciativy žilinské diecéze se Trojmezí 
stalo před sedmi lety místem společných modliteb a tradic.

Září

5. 9. požehnal biskup František V. Lobkowicz obnovenou Bezručovu 
chatu a malou kapličku na Lysé hoře. Původní chata shořela,  
po 37 letech se podařilo Klubu českých turistů útulnou chatu s re-
staurací obnovit.

6. 9. uctili památku sv. Melichara Grodeckého, jezuity umučeného  
na počátku třicetileté války protestantskými vojáky, jeho těšínští  
rodáci z obou stran řeky Olše při poutní mši sv. sloužené v kostele 
sv. Marie Magdaleny v Cieszyně, homilii pronesl ostravsko-opavský 
biskup František Václav Lobkowicz. 
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Do 25. školního roku vstoupilo ostravské Biskupské gymnázium.  
Ve slavnostním duchu prožili studenti a pedagogové pátek 18. 9. 
Na slavnostní mši svatou, kterou sloužil biskup František Václav, 
pozvali také absolventy i bývalé vyučující.

19. 9. oslavil spolu se stovkami poutníků biskup František V. Lob-
kowicz dvacet let obnovené existence poutního místa Maria Hilf. 
U oltáře se setkal mj. i s opolským pomocným biskupem Rudolfem 
Pierskałou a německým prelátem Franzem Jungem.

29. 9. byla za účasti biskupa a představitelů města Ostravy umístěna 
do věže katedrály měděná schránka s dokumenty jako zpráva pro 
budoucí generace.

30. 9. byla bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku místem konání 
první Diecézní poutě seniorů, na niž se sjelo kolem 300 poutníků 
z mnoha koutů diecéze. Pouť se konala k oslavě Mezinárodního dne 
seniorů.

Říjen

16. 10., v den slavnosti diecézní patronky sv. Hedviky, udělil ostrav-
sko-opavský biskup ocenění za zásluhy v diecézi 27 věřícím. 

U příležitosti Národního eucharistického kongresu a svátku pa-
tronky diecéze vyhlásil biskup Lobkowicz založení diecézního spo-
lečenství adorátorů nazvaného „Eucharistická hodina“. Členové 
společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem před svato-
stánkem každý týden, minimálně však jednou za měsíc.

17. 10. vyvrcholil vůbec první porevoluční Národní eucharistický 
kongres v České republice, a to mší svatou a obnovou věčné smlou-
vy s Bohem. Bohoslužbu na brněnském náměstí Svobody sloužil 
papežský legát, kardinál Paul Josef Cordes společně s českými, mo-
ravskými i slovenskými biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli 
také zástupci politického života, tisíc ministrantů a 25 000 věřících.
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24. 10. sloužil biskup František Václav Svatohubertskou mši svatou 
v obci Bílá v Beskydech. Mše svatá před loveckým zámečkem  
je setkáním všech, kteří se s láskou starají o lesy a zvěř, ať už profe-
sionálně, či v rámci svého volného času.

Listopad

11.–12. 11. se v Ostravě konala Celostátní zdravotnická konference 
zdravotní péče Charity Česká republika. Záštitu nad akcí převzal 
ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

22. 11. byla po patnácti měsících oprav znovu otevřena katedrála 
Božského Spasitele v Ostravě. Hlavním celebrantem děkovné boho-
služby byl biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní události se 
spolu s představiteli veřejného života a mnoha věřícími zúčastnili 
také biskupové sousedních diecézí – olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner, žilinský biskup Tomáš Gális, světící biskupové bielsko- 
-źywiecké diecéze a opolské diecéze Piotr Gregor, resp. Rudolf  
Pierskała.
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Od 20. 11. do 22. 11. se v kostele sv. Josefa u salesiánů Dona Boska 
v Ostravě konaly Dny důvěry Taizé. Oranžové pruhy plátna, ikony 
a plameny svíček a zejména oblíbené zpěvy z Taizé vytvořily stov-
kám účastníků atmosféru Chrámu smíření ve francouzském měs-
tečku Taizé. 

Vánoční stromy na Masarykově náměstí a náměstí Svatopluka Če-
cha v Ostravě byly dovezeny z Biskupských lesů. Vyrostly pod bes-
kydskou horou Smrk v revíru Samčanka. Na slavnostním rozsvícení 
stromu na Masarykově náměstí promluvil také biskup František 
Václav Lobkowicz. 

Prosinec

13. 12. byly otevřeny Brány milosrdenství v ostravské katedrále 
a opavské konkatedrále. Bránu milosrdenství otevřel v katedrále 
biskup František Václav Lobkowicz, v Opavě se této role zhostil ge-
nerální vikář Mons. Martin David.

19. 12. přivezli skauti na svinovské nádraží Betlémské světlo. Odtud 
putovalo vlakem do dalších měst a obcí diecéze.

Do života diecéze zasáhla náhlá hospitalizace o. biskupa, která sjed-
notila věřící v modlitbě za jeho zdraví. 
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Pastorace

Pastorace je souborem činností, jimiž církev navenek i dovnitř rea-
lizuje svoje poslání. Znamená věnovat se lidem v jejich konkrétních 
životních podmínkách a ve světle a síle evangelia jim pomáhat. Pas-
torační činnost pohlíží na člověka v celistvosti jeho života a zacho-
vává úctu k lidské osobě v její jedinečnosti. Podstatu pastorace vy-
jadřuje úvod pastorální konstituce Gaudium et spes: „Radost 
a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, 
kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových 
učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci 
odezvu.“ (GS, 1) Úkolem pastorace není vše vyřešit, ale spíše dopro-
vázet člověka k lidsky důstojnému zvládání situace, být s ním v jeho 
hledání, obtížích, utrpení nebo dokonce umírání, a to na jemu do-
stupné úrovni víry. Hlavní úkoly pastorace se zpravidla vyjadřují jako 

kérygma (hlásání), diakonia (služba potřebným), leiturgia (liturgie, bo-
hoslužba) a koinonia (péče o společenství).

Pastorační činnost se může týkat určité skupiny osob (např. pas-
torace mládeže, péče o rodiny…) nebo určitých životních situací 
(např. pastorace v nemocnicích, ve věznicích…). 

Stále nejobvyklejší a nejrozšířenější způsob pastorační péče církve 
probíhá ve farnostech, kde se na pastoraci podílejí především kně-
ží, jáhni, pastorační asistenti a katecheté. 

Nezanedbatelnou skupinou pečující o růst víry je velké množství 
dobrovolníků, kteří jsou především v jednotlivých farnostech 
klíčovými pomocníky při vytváření programů a přípravě liturgie. 
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Stejně tak jsou nepostradatelní v péči o děti a mládež, ale i při  
setkávání dospělých a programech pro seniory.

Základem běžné farní práce je organizování katechezí, vedení  
ke svátostem, slavení bohoslužeb a pobožností a také doprovázení 
věřících v duchovním životě. 

V roce 2015 bylo v naší diecézi pokřtěno celkem 2 842 osob (ve 
věku do 1 roku – 2 270, 1 až 14 let – 439). Zhruba stejný počet 
rodičovských párů byl připravován na křest svých dětí, což obnáší 
přípravu v podobě dvou až tří setkání s duchovním. Dalšími pokřtě-
nými byli dospělí. Mezi ně patří všechny osoby starší 14 let, pokřtě-
no jich bylo 133. Přípravy na tento křest probíhají formou katechu-
menátu. Trvá zpravidla jeden rok i déle. V roce 2015 byla udělena 
643 dospělým svátost biřmování. Na území diecéze bylo uzavřeno 
835 církevních sňatků, kterým rovněž předchází příprava.

Kromě toho působí na území diecéze řeholní komunity, z nichž  
se mnohé účastní pastorační činnosti na sobě vlastní rovině. 
V diecézi existují také nová církevní hnutí a společenství (Dílo 
Mariino – Fokoláre, Katolická charismatická obnova, Modlitby 
matek, La Vie Montante, Fatimský apoštolát a další).

Pastorační rada

V diecézi je jmenována pastorační rada, která má 21 členů a je po-
radním orgánem biskupa. Skládá se z kněží i laiků. Členy pastorační 
rady jsou vedoucí pastoračních center kurie a někteří zástupci zod-
povědní v kategoriální pastoraci. Koordinaci v pastorační radě 
diecéze má na starosti biskupský vikář pro pastoraci P.  Vít Zatlou-
kal. Média jsou zastoupena v pastorační radě ředitelem TV Noe 
P. Leošem Ryškou, SDB, a tiskovým mluvčím biskupa Pavlem Siudou. 
Diecézní charitu zastupuje P. Dr. Jan Larisch, prezident DCHOO.

Pastorační fond

V roce 2015 podpořil Pastorační fond diecéze realizaci 30 pastorač-
ních projektů farností a dalších subjektů na místní úrovni celkovou 
částkou ve výši 504 000 Kč.

Národní eucharistický kongres 
a Eucharistická hodina

V říjnu se věřící z naší diecéze zúčastnili v hojném počtu Národního 
eucharistického kongresu, jehož završení proběhlo v Brně. Proběhla 
půlroční tematická příprava ve farnostech. Zvláštní důraz byl polo-
žen na slavnostní prožití eucharistického procesí o slavnosti Těla 
a Krve Páně. V Ostravě se při slavení spojilo šest farností a za účasti 
otce biskupa prošel eucharistický průvod až do kostela sv. Václava. 
Podobně se zvláště slavnostní průvody uskutečnily i v mnoha dalších 
městech a obcích. První národní eucharistický kongres v novodobé 
historii vyvrcholil při slavnostní bohoslužbě, jíž se zúčastnilo asi  
20 000 věřících z celé České republiky. U příležitosti Národního 
eucharistického kongresu vyhlásil biskup František Václav o slavnosti 
sv. Hedviky založení duchovního společenství věřících s názvem  
Eucharistická hodina. Sekretářem sdružení se stal P. Petr Okapal. 

Svatý rok milosrdenství

Bulou papeže Františka z 11. dubna 2015 byl vyhlášen Svatý rok mi-
losrdenství, který byl zahájen 8. prosince 2015 o slavnosti Neposkvr-
něného početí Panny Marie. Součástí tohoto mimořádného duchov-
ní obdarování bylo otevření diecézních Bran milosrdenství, které  
se mají stát výrazem přímého zapojení do Svatého roku jakožto mi-
mořádného momentu milosti a duchovní obnovy (MV, 3). Poutí 
k Bráně milosrdenství v ostravské katedrále a opavské konkatedrále 
mohou věřící s kajícím srdcem a modlitbou při splnění podmínek 
získat mimořádné plnomocné odpustky. 
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Centrum pro rodinu a sociální péči

Angažuje se na poli rodinné, manželské a sociální problematiky a úz-
ce spolupracuje s neziskovou organizací Centrum pro rodinu a soci-
ální péči z. s.  V roce 2015 nabídlo Centrum následující programy:

1. Program přípravy na manželství

Školská primární prevence pro žáky základních škol – zapojilo 
se 36 škol, 1643 žáků.  

Škola partnerství – kurs vzdálené přípravy na manželství, který 
nabídl nesezdaným párům odborné přednášky, prostor pro diskusi, 
sdílení zkušeností – zúčastnilo se 54 osob.

Bezprostřední příprava na manželství – vyškolení lektoři z řad 
manželských párů a někteří odborníci vypomáhali kněžím s bezpro-
střední přípravou na manželství.

2. Podpora fungování rodiny

Škola rodičovských a rodinných kompetencí – v rámci týden-
ního programu nabídla možnost sebepoznání, rozvoje osobnosti, 
zlepšení rodičovských, rodinných i partnerských kompetencí. Cel-
ková účast – 548 osob. 

Kurs efektivního rodičovství (KER) – cílem kursu je posílení 
a zvýšení rodičovských kompetencí. Celkem KER absolvovalo 
74 účastníků. Na základní kurs navazují další, již jednotlivá setká-
ní absolventů. Těchto 7 navazujících setkání se zúčastnilo 70 ab-
solventů.

Kurs rozvoje osobnosti ROSE – je určen ženám a jeho cílem  
je získání větší rovnováhy a sebejistoty ve svých životních rolích. 
Zúčastnilo se ho 12 žen.

Manželská setkání seniorů – zúčastnilo se 47 osob. 

Obnovy pro muže, ženy či manželské páry – nabízejí účastní-
kům prostor pro jednodenní nebo i vícedenní zamyšlení nad svým 
životem – celkem se zúčastnilo 424 zájemců.

Seminář o komunikaci – je zaměřen na řešení konfliktů, zúčast-
nilo se ho 16 párů.

Víkendy pro ženy – nabízejí vzdělávání a relaxaci, duchovní zamy-
šlení, prostor sdílet se i možnost užít si ticha – zúčastnilo se celkem 
54 žen. 

Volnočasové aktivity, Výtvarná odpoledne, Výtvarné aktivi-
ty – jsou určeny k oddechu a vyžití se v kreativitě a také k posílení 
vztahu matka–dítě. Celková účast činila 47 osob. 

Výtvarného týdne pro školní děti se zúčastnilo 9 dětí. 

Biblické židovské tance – smyslem je vytváření společenství žen, 
posílení a rozvinutí jejich ženství. Zúčastnilo se 24 žen.
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3. Poradna pro vztahy a rodinu 

Mediace a rodinné konzultace – dva páry mediátorů v tomto 
roce pomáhaly řešit spory a narušené vztahy 199 klientům.

Pastorálně-terapeutická poradna – externí psychiatrička/tera-
peutka poskytla konzultace 47 klientům.

Poradenství v oblasti plánování rodičovství – kromě nabídky 
školení využilo 59 klientů možnosti individuálních konzultací.

Podpora a doprovázení pěstounských rodin – doprovázeli 
jsme 14 pěstounských rodin, které mají celkově v péči 16 dětí. 

4. Vzdělávací aktivity a kursy

„Vyjmenovaná slova o lásce a manželství“, „Předpoklady 
fungujícího manželství“ – soubor přednášek, diskusí a worksho-
pů realizovaných podle požadavků veřejnosti. Uskutečnilo se 27
přednášek, které navštívilo celkem 830 posluchačů. 

Školení plánování rodičovství přirozenou metodou – kursy 
výuky symptotermální metody plánování rodičovství – zúčastnilo 
se 57 zájemců. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – uspořá-
dali jsme čtyři konference akreditované v systému DVPP s ná-
zvem „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základní-
ho vzdělávání“, přednášky pro veřejnost. Program absolvovalo 
190 osob. 

Kurs výchovy ke vztahům se zahrnutím sexuality – nový 
kurs školské primární prevence. Navštěvovalo jej několik desítek 
osob. Bylo vydáno 23 osvědčení.

5. Programy pro seniory 

Aktivizační, vzdělávací, duchovní i duchovně-vzdělávací programy. 
Celkem 81 akcí, 2 265 účastníků.

6. Výstavy  

Posilují hodnoty rodiny, manželství a kulturního dědictví formou fo-
tografi ckých a interaktivních výstav pro děti i dospělé. Výstavy 
zhlédlo cca 32 800 návštěvníků. 

3. Poradna pro vztahy a rodinu 

Mediace a rodinné konzultace – dva páry mediátorů v tomto 
roce pomáhaly řešit spory a narušené vztahy 199 klientům.

Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – uspořá-
dali jsme čtyři konference akreditované v systému DVPP s ná-
zvem „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základní-
ho vzdělávání“, přednášky pro veřejnost. Program absolvovalo 
190 osob. 
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Diecézní centrum pro mládež 

Hlavním posláním centra je zprostředkovávat kontakt mezi diecé-
zním biskupem a mladými lidmi. O to se snaží zejména při Diecé-
zním setkání mládeže, které je před Květnou nedělí každoroční 
oslavou Světového dne mládeže, ale také podporou služby kaplanů 
pro mládež v jednotlivých děkanátech. Centrum spolupracuje 
s Centry pro mládež ostatních diecézí v rámci Sekce pro mládež 
České biskupské konference a jeho zástupci se účastní pravidelných 
zasedání Sekce. Pobytem na Studijně-formačním kursu Sekce pro 
mládež ČBK získávají pracovníci centra speciální formaci a studijní 
přípravu pro diecézní pastoraci mládeže. Diecézní centrum úzce 
spolupracuje s Diecézním střediskem mládeže Stará Ves nad Ond-

řejnicí a podílí se na aktivitách pořádaných občanským sdružením 
ANIMA IUVENTUTIS. 

Diecézní středisko mládeže 

Diecézní středisko mládeže ostravsko-opavské diecéze sídlí v bu-
dově fary ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je místem setkání dětí a mlá-
deže sjíždějící se sem proto, aby smysluplně využily svůj volný čas. 
Probíhají zde jednorázové aktivity, ale také tematicky zaměřené ví-
kendy, vzdělávací kursy, prázdninové pobyty a letní tábory. Těchto 
akcí je přes 30, včetně střediskového plesu.

Diecézní centrum pro mládež 
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Aktivity centra v roce 2015

Diecézní úroveň

Večery mladých 

Jsou setkání mladých na biskupství se mší svatou a tématem. 

Témata Večerů mladých: Z Havířova do Říma, Večer Taizé, U2 a je-
jich tvorba, Syndrom hodného chlapce, Večer her, Filip Mana – ky-
tarový koncert vlastní tvorby, Žít z Velikonoc, Misie Paraguay, 
O nejlepším řádu na světě – dominikáni, Zakončení školního roku 
na biskupství. 

Pouť do Taizé

Probíhá v tradičním termínu začátku února. Pouti se zúčastnilo 
39 poutníků, a to nejen z naší diecéze, ale z celé České republiky. 
V průběhu pobytu se setkáváme s bratrem Wojtkem, který má  
na starosti poutníky z naší země. Program pouti tvoří pevně dané 
bloky modlitby (ranní, polední a večerní), dopolední Biblická ho-
dinka (katecheze) a pak skupinky. Po poledním klidu je čas na spo-
lečnou práci – úklidy, čištění, zametání, stavba velkých stanů…  
Po večerní modlitbě se často schází přijíždějící mládež ve společ-
ných prostorách, diskutuje, zpívá a hraje společenské hry. 

Diecézní setkání mládeže

Zaměření Diecézního setkání mládeže v Místku vycházelo z Ro-
ku zasvěceného života. Mladým účastníkům setkání byly přiblíže-
ny řády a řehole, které v naší diecézi působí. Setkání začalo již 
v pátek večer, kdy se sjížděli účastníci na místeckou základní ško-
lu („Osmičku“). Sobotní program tvořily dopolední hry a odpo-
lední posezení s řeholníky, kdy si mladí vybrali, které řeholníky 
v rámci workshopu navštíví a popovídají si s nimi. Setkání pak 
bylo zakončeno mší svatou v místeckém kostele sv. Jana a Pavla. 
Celkově bylo účastníků přes 650 a při mši jsme byli posíleni 
o místní farníky. 

Naddiecézní úroveň

Během roku se uskutečnily čtyři Studijně-formační kursy Sekce pro 
mládež České biskupské konference na Svatém Hostýně, dvakrát  
ve Špindlerově Mlýně a v Češkovicích. Pracovníci centra se také  
zúčastnili Konference o mládeži. 

Pravidelná celoroční činnost

•  Činnost sdružení Anima Iuventutis (1 500 členů,  
www.animaiuventutis.cz) a grantová činnost (MŠMT ČR)

• Webové stránky dcm.doo.cz a internetová komunikace s mlá-
deží

• Příspěvky do médií (Budoucnost církve, Proglas, Signály.cz)

• Dětské letní tábory – spolupráce 

• Spolupráce s ostatními diecézními centry

webové stránky: dcm.doo.cz 
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Katechetické a pedagogické centrum 

Poslání centra

• Služba církevním společenstvím a školám.

• Systematická podpora předávání víry v Krista v církvi.

• Metodická a vzdělávací podpora rodičů, katechetů, vyučujících 
náboženství a kněží.

Činnost KPC v roce 2015

Výuka náboženství

Katechetické a pedagogické centrum shromažďuje podklady pro 
vydávání kanonických misí, vede databázi vyučujících náboženství 
a připravuje statistiky o výuce náboženství v diecézi. Ve šk. roce 
2014/2015 navštěvovalo v naší diecézi výuku náboženství 7 746 žá-
ků 1. až 9. ročníků ZŠ, z tohoto počtu bylo na farách vyučováno  
1 923 žáků a 5 823 žáků ve školním prostředí. Celkem 797 vyučo-
vacích hodin v týdnu vyučovalo 260 vyučujících, z toho 135 kněží 
a jáhnů.  

Setkávání s vyučujícími náboženství  
a katechety v děkanátech

Uskutečňují se dvakrát do roka, jedná se o nabídku pro katechety 
vyučující náboženství, kněze i další zájemce, kteří chtějí získat nové 
podněty pro svou práci. 

Tříletý vzdělávací program Učitelství náboženství

Výuka byla zahájena v říjnu 2014. Akreditovaný kurs je realizován  
ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a slouží k rozšíření kvalifikace učitelů; aktuálně jej stu-
duje 30 studentů.

Praxe studentů CMTF UP Olomouc

Katechetické a pedagogické centrum každoročně zajišťuje ve spo-
lupráci s Teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 
praxi z předmětu Náboženství. V roce 2015 se praxe zúčastnili tři 
bohoslovci z naší diecéze. 
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Vzdělávací semináře z oblasti výuky náboženství,  
katecheze a pastorace

Ve šk. roce 2014/2015 KPC připravilo čtyři vzdělávací semináře 
z této oblasti a také se individuálně věnovalo začínajícím vyučujícím 
náboženství. Největší zájem byl o seminář Smlouva nová a věčná, při-
pravený k aktuálnímu tématu Národního eucharistického kongresu.

Akreditované vzdělávací akce pro pedagogy 

Ve šk. roce 2014/2015 se konalo 11 vzdělávacích akcí akreditova-
ných MŠMT ČR v rámci DVPP.  Největší zájem byl o přednášku Dvo-
jí život Mistra Jana Husa prof. Martina Weise, organizovanou k 600. 
výročí úmrtí Jana Husa.

Vstupy do výuky ZŠ

Základním školám naší diecéze jsou každoročně nabízeny vstupy  
do výuky s křesťanskými tématy (Poselství křesťanských Vánoc,  
Poselství křesťanských Velikonoc, Bible – kniha života, Člověk 
a křesťanství, Sv. Cyril a Metoděj), KPC koordinuje a realizuje jejich 
průběh. Ve šk. roce 2014/2015 bylo realizováno celkem 627 výuko-
vých programů na 74 školách. Více než 7 000 žáků se tak setkalo 
s křesťanstvím díky 45 proškoleným lektorům z řad kněží, vyučují-

cích náboženství, katechetů a pedagogů. V několika farnostech byl 
také pro školy realizován projekt Kostel v naší obci.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé 1. 7. 2015

Setkání s názvem Z mnoha zrnek jeden chléb podpořilo téma Ná- 
rodního eucharistického kongresu. Setkání se zúčastnilo 1700 dětí,  
rodičů a prarodičů a do příprav bylo zapojeno 100 dobrovolníků. 

webové stránky: kpc.doo.cz
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Kategoriální (speciální) pastorace 

Kategoriální pastorace zahrnuje péči o jednotlivé skupiny věřících 
a jsou k ní různým způsobem pověřeni kněží a další pastorační pra-
covníci. Pevnou součástí biskupské kurie je pastorační úsek, který 
tvoří Centrum pro rodinu a sociální péči, Diecézní centrum mláde-
že (s Diecézním střediskem mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí), 
Katechetické a pedagogické centrum. 

Dále v diecézi působí kaplan pro ministranty P.  Radek Drobisz, jenž má 
na starosti formaci a vzdělávání těchto služebníků oltáře. V roce 2015 
zorganizoval o třech víkendech kurz s názvem Minifor. 

Duchovním rádcem skautů je P.  Petr Smolek, který má kromě podí-
lu na organizaci Lesní školy na starosti tradiční, biskupem slavenou 
bohoslužbu ke cti sv. Jiří na Ivančeně.

Pastorací mezi ostravskými vysokoškoláky jsou pověřeni P.  Vojtěch 
Janšta a  P.  František Bláha, SDB; v Opavě se doprovázení vysoko-
školských studentů věnuje řeholní sestra Monika Pešatová. Biskup-
ským vikářem pro pastoraci duchovních povolání je Mons. Adam 
Rucki,  s nímž spolupracuje S.M.  Vincenta Kořínková, SCB, a šes-
tičlenný pastorační tým. 
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Nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek koordinuje činnost dalších 
nemocničních kaplanů nejen v Ostravě, ale také dostupnost kněží 
pro duchovní službu nemocným tam, kde ještě není uzavřena 
smlouva mezi nemocnicí a diecézí, případně je nemocniční kaplan 
z jiné církve. 

Specifika pastorace Romů jsou svěřena P.  Jiřímu Cahovi, SDB, jenž 
je členem ostravské salesiánské komunity, v jejíž oratoři se schází 
mnoho dětí z ulice a mezi nimi velká část romských dětí. Mnohé 
aktivity pro Romy však přesahují rámec oratoře a zasahují do vylou-
čených lokalit. Pro pastorační projekt pro evangelizaci Romů, který 
je realizován ve spolupráci s Pastoračným centrem Rómov v Čičave 
(SR), bylo vyčleněno přes 400 000 Kč a byli zaměstnáni pastorační 
asistenti.

Mezi další směry speciální pastorace patří práce kaplanů a laických 
pastoračních pracovníků ve věznicích (Opava, Ostrava, Karviná), 
kterých je ve službě osm. Jejich službu koordinuje P. Marek Jargus, 
jenž zároveň nabízí odbornou poradenskou a terapeutickou službu. 
K jeho odbornosti patří rovněž organizace podpory a supervize 
kněží v kooperaci s neziskovou organizací TRENDUM, o.p.s. Drogo-
vě závislým pomáhá P. Roman Macura, který spolupracuje s terape-
utickou komunitou Pastor Bonus v Podlesí. Doprovázení osob s ho-

mosexuální orientací je svěřeno P. Lukáši Engelmannovi, jenž 
spolupracuje s ekumenickým křesťanským společenstvím LOGOS.

P. Martin Šmíd a jáhen Aleš Ligocký zastupují v diecézní pastorační 
radě službu trvalých jáhnů, péči o církevní spolky a nová hnutí a ko-
munity. P. Bogdan Stępień, OSPPE, je zástupcem Katolické charisma-
tické obnovy a zároveň vykonává službu diecézního exorcisty. 
V diecézi je také ustanoven kaplan pro média, je jím P. Marcel Puvák.

Diecézním ředitelem Papežských misijních děl byl k 1. 1. 2015 usta-
noven trvalý jáhen Mgr. Antonín Glogar.

O věřící, kteří touží slavit liturgii v mimořádné formě tradičního 
římského ritu, pečuje P. Marcel Tesarčík.
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Církevní školství 

Církevní školství zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z funkce zřizo-
vatele církevních škol a školských zařízení včetně inspekce nábo-
ženské výchovy, kde spolupracuje s Katechetickým a pedagogickým 
centrem. Zajišťuje metodické vedení školám a školským zařízením. 
Koordinuje jednání při zřizování nových církevních škol a školských 
zařízení.

Biskupství ostravsko-opavské bylo k 1. 1. 2015 zřizovate-
lem těchto církevních škol a školských zařízení:

Biskupské gymnázium v Ostravě – http://web.b-g.cz/

Biskupské gymnázium v Ostravě vychází z křesťanských hodnot, 
vede své studenty ke zralému lidství, ke odpovědnosti, pečuje 
o jejich duchovní a náboženský rozměr. Absolvent BiGy je zna-
lostně a osobnostně připraven studovat širokou škálu oborů  
na VŠ a VOŠ v ČR i zahraničí a je motivován k celoživotnímu 
vzdělávání. Jeho studenti sklízejí pravidelně úspěchy v krajských 
i celostátních soutěžích a podílejí se na pořádání různých akcí, 
např. adventních koncertů. V loňském školním roce se BiGy 
umístilo mezi šesti nejlepšími školami v kraji z hlediska prevence 
rizikového chování studentů.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 
svaté Anežky České – www.cssodry.cz

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anež-
ky České v Odrách má otevřeny tři čtyřleté maturitní obory Peda-
gogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální čin-
nost (poslední dva obory je možné studovat i ve zkrácené tříleté 
formě dálkového studia) a jeden zdravotnický (tříletý obor Ošetřo-
vatel). Při škole působí mj. Středisko volného času a Domov mláde-
že. Škola organizuje tři celostátní soutěže a její sbor Datio slaví při 
svých vystoupeních úspěchy po celém světě. Ve školním roce 
2015/16 navštívila školu ČŠI, její hodnocení bylo velmi pozitivní.

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek  
– www.zusdh.cz

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek je primár-
ně (ne výlučně) orientována na duchovní hudbu za účelem přípravy 
mladých hudebníků a zpěváků pro potřeby chrámových kůrů  
ve Frýdku-Místku a jeho okolí. Vzdělávání je poskytováno v obo-
rech: hra na flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, klavír, 
varhany, housle, kontrabas, kytaru, trubku, lesní roh a sólový zpěv. 
Škola organizuje výuku v přípravném stupni, I. a II. stupni základního 
studia a ve studiu pro dospělé a má mnoho prezentací na veřejnos-
ti. Po úspěšném výběrovém řízení dostaly dvě žákyně možnost  
zahrát si na koncertě s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Církevní základní škola svaté Ludmily  
v Hradci nad Moravicí – http://czs.proit.cz/

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí se pre-
zentuje přívlastky Rodinná, Bezpečná, Přívětivá a Katolická. Pro-
střednictvím vzdělání a výchovy chce dítě podpořit v jeho rozvoji 
k plně odpovědnému lidství, k vědomí sounáležitosti s druhými lid-
mi a se světem, chce je také vybavit schopností dál se samostatně 
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a soustavně rozvíjet a vzdělávat. Jde o školu komunitního typu s dů-
razem na mimoškolní aktivity, které výrazně přesahují rámec školy. 
Škola je umístěná ve dvou budovách, devět ročníků je v Hradci nad 
Moravicí, pět v Opavě-Jaktaři. 

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice 
– www.zdislava.net

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice poskytuje žákům základní 
vzdělání a výchovu, jež se opírá o tradiční křesťanské hodnoty. Usilu-
je o maximální rozvoj každého jedince v oblasti rozumové, tělesné 
i morální, pomáhá žákům objevit smysl života a vede je k prosociál-
nosti. To vše v prostředí porozumění a přátelských vztahů. Škola  
ve výuce využívá i alternativní prvky výuky, např. formou projektů. 
Důležitou roli hrají i mimoškolní aktivity, a to nejen kroužky či školní 
družina, ale i účast na akcích typu Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku 
či výzdoba LDN. 

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra 
– www.zspittra.cz

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra si klade za cíl 
naplňovat odkaz Přemysla Pittra, tj. pomáhat sociálně potřebným dě-
tem. Škola usiluje o pozitivní a ohleduplné vzdělávací prostředí re-
spektující míru schopností a nadání dětí. Smyslem jejího úsilí je vytvo-
řit dětem předpoklady k úspěšné integraci do majoritní společnosti. 
Nástrojem k tomu jsou křesťanské hodnoty, v jejichž rámci je realizo-
vána výchovně-vzdělávací činnost. Škola integruje žáky se zdravotním 
postižením. Dlouhodobě se zapojuje do řady projektů a nabízí různé 
mimoškolní aktivity.  Škola je fakultním zařízením Ostravské univerzity.  

Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové, Řepiště  
– www.ddrepiste.cz

Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti je švý-
carským typem domova. V jeho čele stojí manželský pár, jenž  
je neměnnou jistotou umístěných dětí. Domov disponuje vhodný-
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mi podmínkami i pro přijetí dětí s vážnějšími formami postižení 
či multihandicapy, špičkově vybaveným Snoezelen prostředím 
a týmem odborníků z oblasti spec. pedagogiky, psychologie a re-
habilitace. V případě zájmu biologických rodičů nabízí možnost 
setkání s dětmi, poradenství v různých oblastech či společnou 
terapii s dětmi. Adekvátní vývoj dětí umocňuje i každodenní styk 
s domácími zvířaty, o něž se v domově mohou starat.

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 
– www.donboskohavirov.cz 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově je zaříze-
ním, kde děti a mládež prostřednictvím rozličných aktivit naplňují 
svůj volný čas. Snaží se je vést ke zodpovědnosti a lepšímu začleně-
ní do společnosti a k respektu k sobě, jiným i okolnímu světu. Tím 
také pomáhá předejít kriminalitě a různým asociálním jevům. Těžiš-
tě práce je v zaměření na městskou mládež v soc. vyloučených lo-
kalitách, romské etnikum a sociálně slabé rodiny.  Vychází z preven-

tivního výchovného systému sv. Jana Boska. Při zájmovém 
vzdělávání (kroužky, kluby, kursy) nabízí pobytové a příměstské tá-
bory, spontánní činnosti a další. 

Další církevní školy a školská zařízení v diecézi zřizované 
jinými subjekty:

Církevní konzervatoř Opava – www.konzervator.cz 
Zřizovatel:  Československá provincie Milosrdných sester Panny 
Marie Jeruzalémské.

Církevní mateřská škola Ludgeřovice 
– http://cms-ludgerovice.webnode.cz/ 
Zřizovatel: Kongregace Sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie 
bez poskvrny počaté.

Salesiánské středisko volného času Don Bosco
– http://ostrava.sdb.cz/
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha. 
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Média

Diecézní web – www.doo.cz

V listopadu roku 2015 byla spuštěna nová verze ofi ciálních webo-
vých stránek diecéze. Kromě základních informací o diecézi a bis-
kupství včetně potřebných kontaktů přinášejí stránky aktuální infor-
mace o dění v diecézi, bohatou fotogalerii z akcí a realizovaných 
projektů, tiskové zprávy a také výběr z diáře biskupa. Součástí strá-
nek je i katalog diecéze, ve kterém je možné najít kontakty na far-
nosti a jejich správce.

Časopis OKNO

Už od roku 1997 vydává Biskupství ostravsko-opavské diecézní 
zpravodaj OKNO, který je v měsíčním nákladu 3200 ks distribuován 
do farností, aby informoval a „otevíral okno“ do života diecéze. 

Diecézní příloha KT

Od počátku roku 2015 začíná v nově 
koncipovaném Katolickém týdeníku vycházet diecézní příloha. Pří-
pravu obsahu stránky o diecézi v této příloze mají na starosti pra-
covníci Oddělení PR ostravsko-opavského biskupství.

Katolické bohoslužby
 – b.cirkev.cz

Diecéze se připojila ke společnému projektu všech diecézí v ČR, 
kterým je webová aplikace k vyhledávání času a místa konání boho-
služeb. Aplikace byla spuštěna v létě 2015. Bohoslužby v ní lze hle-
dat podle různých kritérií. K dispozici je tak na jednom místě nejen 
přehled bohoslužeb, ale i dostupné kontakty a adresy farností.

V listopadu roku 2015 byla spuštěna nová verze ofi ciálních webo-
vých stránek diecéze. Kromě základních informací o diecézi a bis-
kupství včetně potřebných kontaktů přinášejí stránky aktuální infor-
mace o dění v diecézi, bohatou fotogalerii z akcí a realizovaných 
projektů, tiskové zprávy a také výběr z diáře biskupa. Součástí strá-
nek je i katalog diecéze, ve kterém je možné najít kontakty na far-

Diecézní příloha KT

Od počátku roku 2015 začíná v nově 
koncipovaném Katolickém týdeníku vycházet diecézní příloha. Pří-
pravu obsahu stránky o diecézi v této příloze mají na starosti pra-

Katolické bohoslužbyKatolické bohoslužbyKatolické bohoslužby
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Církevní turistika

V říjnu 2015 Biskupství ostravsko-opavské 
přijalo nového zaměstnance, který se věnu-
je problematice církevní turistiky.

V roce 2015 došlo k nastavení základního 
směru, kterým se má Církevní turistika (CT) 
ubírat. 

Byla navázána spolupráce s brněnskou 
diecézí, která byla pověřena celostátní koor-
dinací CT. Manažeři brněnské diecéze za-
školili nového pracovníka ve způsobu vklá-
dání informací na www.cirkevnituristika.cz. 
Ve spolupráci s brněnskou diecézí došlo 
k dohodě o společné účasti a způsobu pre-
zentace na veletrhu Regiontour 2016 v Br-
ně. V listopadu 2015 spatřila světlo světa 
brožura „Putování za církevními památkami 
v Ostravsko-opavské diecézi“, jež shromaž-
ďuje informace o nejvýznamnějších církev-
ních památkách naší diecéze. Tato brožura 
je ke stažení na www.doo.cz v záložce „Cír-
kevní turistika“. Projekt CT byl v prosinci 
2015 představen partnerské diecézi v Opo-
le, která potvrdila zájem o spolupráci. 
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Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje

Zlaté Hory, poutní kostel Panny Marie Pomocné „Maria Hilf“ Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie

Ostrava, katedrála Božského Spasitele

Ostrava-Zábřeh, kostel sv. Ducha

Kravaře, kostel sv. Bartoloměje Sudice, kostel sv. Jana Křtitele Štramberk-Tamovice, kostel sv. Kateřiny Ruda u Rýmařova, 
barokní křížová cesta

Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Ostrava-Hrabová, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Hodslavice, kostel sv. Ondřeje
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Charitní činnost

Diecézní charita ostravsko-opavská

Posláním Diecézní charity ostravsko-opavské (dále jen DCHOO)  
je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, du-
ševní, duchovní, popř. jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu 
nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, 
svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce.

DCHOO naplňuje své poslání prostřednictvím oblastních Charit, 
které v diecézi spravuje, a také prostřednictvím několika vlastních 
středisek, v nichž poskytuje sociální služby lidem v nouzi.

Oblastní Charity

DCHOO jako holding oblastních Charit je v naší diecézi největším 
nestátním poskytovatelem zdravotně-sociálních služeb. Ty zname-
nají pro tisíce lidí úlevu, pomoc či narovnání situace;  jsou schopny 
nabídnout pomocnou ruku těhotné ženě i umírajícímu starci. Mezi 
těmito dvěma póly pak najdeme desítky dalších kritických situací, 
které pomáhají zvládat lidé pracující pod charitním logem. Diecézní 
charita ostravsko-opavská v roce 2015 čítala 17 oblastních Charit 
a provozovala 157 zařízení a zdravotně-sociálních služeb, které  
se postaraly o více než 12 000 klientů.

V ostravsko-opavské diecézi  
v roce 2015 pomáhaly

Charita Bohumín

Charita Český Těšín

Charita Frenštát pod Radhoštěm 

Charita Frýdek-Místek

Charita Hlučín

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Charita Javorník

Charita Kopřivnice

Charita Krnov

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Sv. Alexandra

Charita Třinec

Z hlediska zastoupení zdravotně-sociální péče v kraji byla jednou 
z nejdůležitějších aktivit roku 2015 příprava vzniku nové Charity 
sv. Martina, která tak mohla na začátku roku 2016 začít působit  
na území děkanátu Bruntál.
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Střediska DCHOO

DCHOO provozuje pět vlastních středisek:

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Šance domova

Vesnička soužití

Středisko sociální aktivizace Horizont

Poradenské a informační centrum

Poradenské a informační centrum

Pomáhá v nich lidem, kteří mají ze sociálních důvodů ztížený pří-
stup ke vzdělání, pracovnímu uplatnění či důstojnému bydlení,  
lidem, pro něž je řešení vlastních problémů nad jejich síly. Tato 
pomoc se uskutečňuje i v zahraničí (Ukrajina, Moldavsko).

Další aktivity

DCHOO v roce 2015 uspořádala Tříkrálovou sbírku, jejíž výtě-
žek činil 13 955 435 Kč. Ve spolupráci s farnostmi se podílela  
na Postní almužně a v červnu spolupořádala 5. ročník mezinárod-
ního křesťanského festivalu Slezská Lilie.

V roce 2015 pracovalo v rámci DCHOO 1 245 zaměstnanců, při-
čemž se hospodařilo se schváleným rozpočtem 451 mil. Kč.
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Hospodaření Diecéze ostravsko-opavské  
v roce 2015 

Hlavním zdrojem výnosů Biskupství ostravsko-opavského byl pří-
spěvek státu dle zákona 428/2012 Sb. (ve výši 102 413 tis. Kč dle 
§ 17 uvedeného zákona) a výnosy z hospodaření odboru Biskup-
ských lesů.

Biskupství ostravsko-opavské platilo 388 zaměstnanců (prů-
měrný přepočtený stav). Mzdové náklady (účet 521) činily 
95 973 tis. Kč. 

Hlavními náklady Biskupství byly mzdy a s nimi spojené náklady 
na zdravotní a sociální pojištění, dále spotřebované nákupy ma-

teriálu, energií a služeb. Významným nákladem byla zákonná tvor-
ba rezerv souvisejících s hospodařením v Biskupských lesích. 

Významnou položkou v přijatých darech farností jsou dary na opra-
vy katedrály Božského Spasitele v Římskokatolické farnosti Ostra-
va-Moravská Ostrava ve výši 18 269 tis. Kč, z toho z prostředků 
sbírky na katedrálu 1 308 tis. Kč a 16 961 tis. Kč z ostatních zdrojů.

V tabulce výnosů nejsou u farností zachyceny sbírky a dary na inves-
tice roku 2015 v celkové výši 7 891 tis. Kč a sbírky a dary na budou-
cí opravy a investice v celkové výši 20 145 tis. Kč.

výnosy
(tis. Kč)

Biskupství  
ostravsko- 
-opavské

Farnosti

dotace 4 769 69 835

nájem 9 534 18 742

tržby za vlastní výrobky, zboží, 
změna stavu zásob

338 871 1 315

dary, sbírky, příspěvky 112 715 103 513

výnosy z finančního majetku 9 613 6

prodej dlouhodobého majetku 16 606 3 500

ostatní 16 019 14 370

celkem 508 127 211 281

náklady                                                      
(tis. Kč)

Biskupství 
ostravsko- 
-opavské

Farnosti

mzdy 95 973 4 366

sociální a zdravotní pojištění 32 484 1 201

odpisy, prodaný majetek 54 012 13 089

režie (materiál, energie, služby) 
a bohoslužebné výdaje

171 862 47 372

opravy a údržba 26 838 122 438

dary a příspěvky 7 598 15 245

daně (vč. daně z příjmů 
právnických osob)

20 520 1 615

zákonná tvorba rezerv 51 581 0

ostatní 7 210 2 724

celkem 468 078 208 050



38 BISKUPST VÍ  OSTRAVSKO–OPAVSKÉ   I   VÝROČNÍ  ZPRÁVA 201538



39BISKUPST VÍ  OSTRAVSKO–OPAVSKÉ   I   VÝROČNÍ  ZPRÁVA 2015

Stavební akce  

Biskupství ostravsko-opavské se v roce 2015 podílelo z vlastních příjmů na řadě investičních a neinvestičních akcí realizovaných farnost-
mi. Celkově biskupství přispělo farnostem částkou 30 674 407,- Kč. Nejvýznamnější akce, na kterých se biskupství podílelo, uvádíme 
v tabulce.

Obec Realizátor Popis akcí

Andělská Hora ŘKF Andělská Hora Zateplení fary v Andělské Hoře

Břidličná ŘKF Břidličná Oprava části kamenné zdi pod kostelem Tří králů v Břidličné

Česká Ves ŘKF Česká Ves Dokončení úpravy fary v České Vsi na sociální bydlení

Dobratice ŘKF Dobratice Zateplení fary v Dobraticích

Fulnek ŘKF Fulnek
Dokončení obnovy střechy fary ve Fulneku a obnova exteriéru fary ze 
severní a západní strany 

Horní Lomná ŘKF Horní Lomná Zateplení fary v Horní Lomné

Horní Město ŘKF Horní Město
Obnova fasády věže a části lodi kostela sv. Maří Magdalény v Horním 
Městě

Hošťálkovy ŘKF Hošťálkovy Dokončení obnovy fasády kostela Archanděla Michaela v Hošťálkovech

Hrozová ŘKF Hrozová Odkrytí a restaurování středověkých nástěnných maleb

Jablunkov ŘKF Jablunkov
Revitalizace interiéru kostela Božího Těla v Jablunkově (výmalba, nové 
podlahy, lavice, úpravy interiéru)

Jakartovice-Deštné ŘKF Jakartovice
Obnova krovu presbytáře a části lodi kostela Navštívení Panny Marie 
v Deštné   

Janov ŘKF Janov Dokončení úpravy fary v Janově na sociální bydlení

Javorník ŘKF Javorník ve Slezsku
Provedení nových podlah a soklových omítek v kostele sv. Kříže 
v Javorníku-Vsi
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Obec Realizátor Popis akcí

Jeseník  ŘKF Jeseník  Dokončení úpravy fary v Jeseníku na sociální bydlení

Jeseník nad Odrou ŘKF Jeseník nad Odrou Zateplení fary v Jeseníku nad Odrou, nový kotel

Jindřichov ŘKF Jindřichov u Krnova Obnova fasády věže a průčelí kostela sv. Mikuláše v Jindřichově

Kujavy ŘKF Kujavy Obnova krovu a střech na kostele sv. Michala v Kujavách

Lipová-lázně ŘKF Lipová-lázně Zateplení fary v Lipové-lázních, úprava interiéru, topení

Ludgeřovice ŘKF Ludgeřovice
Obnova části střešní krytiny kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 
– III. etapa

Město Albrechtice ŘKF Město Albrechtice Zateplení fary v Městě Albrechticích, topný systém

Frýdek-Místek ŘKF Místek Oprava krovu, střechy a fasády farního domu č. p. 57 v Místku

Ostrava-Moravská 
Ostrava

ŘKF Ostrava-Moravská 
Ostrava

Celková obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě (nové střechy 
a věže, fasáda, restaurování, nová podlaha, úpravy interiéru, zřízení 
expozice)

Ostrava-Slezská Ostrava ŘKF Ostrava-Slezská Ostrava Oprava schodiště před kostelem sv. Josefa ve Slezské Ostravě

Ostrava-Přívoz ŘKF Ostrava-Přívoz Výměna oken na faře v Ostravě-Přívoze

Ostrava-Třebovice ŘKF Ostrava-Třebovice Zateplení fary v Ostravě-Třebovicích

Raduň ŘKF Raduň Obnova fasády věže a průčelí kostela Nejsvětější Trojice v Raduni

Rybí ŘKF Rybí Oprava střech kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí

Rýmařov ŘKF Rýmařov Dokončení obnovy oken na faře a oprava věže fary – I. etapa

Sedliště ŘKF Sedliště Zateplení fary v Sedlištích, obnova střechy

Skorošice ŘKF Skorošice Obnova krovu a střechy věže kostela sv. Martina ve Skorošicích

Slezské Rudoltice ŘKF Slezské Rudoltice Zateplení fary ve Slezských Rudolticích, úprava interiéru
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Obec Realizátor Popis akcí

Spálov ŘKF Spálov Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově

Starý Jičín ŘKF Starý Jičín
Obnova vstupního schodiště a restaurování dvou křížů u kostela 
sv. Václava ve Starém Jičíně

Šenov u Ostravy ŘKF Šenov u Ostravy Obnova fasády průčelí kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově

Šenov u Ostravy ŘKF Šenov u Ostravy Zateplení fary v Šenově u Ostravy

Třemešná ŘKF Třemešná Obnova části střech kostela sv. Šebestiána v Třemešné

Uhelná ŘKF Uhelná
Obnova fasády věže, průčelí kostela a části lodi kostela sv. Kateřiny 
v Uhelné

Velká Polom ŘKF Velká Polom Obnova exteriéru kostela sv. Václava ve Velké Polomi

Zlaté Hory ŘKF Zlaté Hory
Dokončení obnovy střech kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých 
Horách

Zlaté Hory – Horní Údolí
Duchovní správa poutního 
místa Panny Marie Pomocné

Restaurování výmalby a oprava omítek v kostele sv. Jana Křtitele 
v Horním Údolí
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Biskupské lesy 

V roce 2015 vstoupily Biskupské lesy (dále BL) do druhého roku 
svého působení. Způsob obhospodařování lesního majetku BOO 
se nezměnil, pouze organizační členění odboru zaznamenalo určité 
změny, a to na základě postupného vydávání majetku. Jestliže byly 
lesy v oblasti Moravskoslezských Beskyd k 1. 1. 2015 navráceny té-
měř ze sta procent, na jesenický majetek jsme čekali prakticky do 
pololetí roku, kdy jsme začali hospodařit na prvních hektarech 
v katastru obce Heřmanovice. Správu lesa zajišťoval zprvu jeden 
lesník, postupně s přibývajícími hektary byla k 1. 9. 2015 zřízena 
nová organizační jednotka – Lesní správa Vrbno p. Pradědem, pro-
zatímně se sídlem v budově Pradědského lesního závodu, který 
nám poskytl nezbytné prostory k fungování. Průběžně byli přijímáni 
další technickohospodářští pracovníci a vzhledem k tomu, že i zde 
došlo k navrácení drtivé většiny majetku do konce roku 2015, mohla 
i vrbenská správa začít fungovat naplno. Problémem ovšem byla sku- 
tečnost, že do konce roku nebyla vydána odpovídající infrastruktura 
a sídlo správy setrvalo do konce roku v pronajatých prostorách.

Organizační struktura Biskupských lesů 

Ředitelství BL se sídlem v budově BOO 
a jemu podřízené organizační jednotky:

Lesní správa Ostravice se sídlem v Ostravici o výměře 17 356 ha

Lesní správa Vrbno p. Pradědem se sídlem ve Vrbně p. Pradě-
dem o výměře 6 562 ha

Obora Hukvaldy se sídlem v Hukvaldech o výměře 440 ha

Středisko Farní lesy se sídlem v Ostravě o výměře 908 ha

Ke konci roku 2015 zajišťovalo odborné hospodaření 55 technicko-
-hospodářských pracovníků a 3 dělníci v oboře Hukvaldy.
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Odborné lesnické hospodaření 

Bylo vytěženo celkem 185 217 m³ dříví, z toho cca 50 % bylo těžby 
nahodilé. Navzdory vysokému podílu nahodilých těžeb se podařilo 
realizovat výchovné zásahy v mladých porostech v potřebné výši, 
což je podmínkou pro další zdárný vývoj lesních porostů.

V rámci obchodní politiky BL pokračovaly v nastoupené cestě, tedy 
v orientaci na velké dřevozpracující provozy  (např. Mayr – Melnhof 
Holz Paskov, Biocel Paskov, Stora Enso Wood Products apod.), ale 
i na další regionální zpracovatele dřevní hmoty. S velkými dřevařský-
mi firmami jsou uzavírány rámcové smlouvy na dobu jednoho roku 
s pravidelnými kvartálními cenovými jednáními. V roce 2015 bylo 
takto uzavřených 36 kupních smluv. U regionálního prodeje jedno-
značně preferujeme prodej za hotové.

Pěstební činnost, která znamená nutný vklad vlastníka do lesa, do-
sáhla výše 25 643 tis. Kč. Byla zaměřena především na výkony po-
třebné pro obnovu a zdárný růst lesa, tedy zalesnění spolu 
s ochranou založených kultur proti buřeni a zvěři, výchovu mla-
dých porostů prořezávkami, zajištění ochrany lesa proti kůrovcům 
apod.

Nemalou pozornost jsme věnovali opravám a údržbám lesní infra-
struktury – lesním cestám a budovám, na jejichž údržbu šlo 
18 825 tis. Kč.

Významné bylo i dotvoření a schválení lesních hospodářských plánů 
LHC Ostravice a LHC Hukvaldy jako nástroje vlastníka pro řádné 
decenální hospodaření.

V oboře Hukvaldy probíhalo řádné myslivecké hospodaření s po-
platkovým odstřelem zvěře, úspěšný byl i odchov a prodej ryb 
(pstruha duhového), zahájeno bylo i včelařství.  V oboře došlo 
27. 5. 2015 ke krádeži bronzové sochy lišky Bystroušky, načež byly 
okamžitě zahájeny práce na znovuobnovení tohoto významného 
pomníku.

Sociální aspekt hospodaření 

Zde jsme pokračovali v nastoleném trendu zadávání a realizace veš-
kerých prací v lese pomocí jednotlivých OSVČ a drobných lesnic-
kých firem s preferencí místních lidí. BL vnímají potřebu dát práci 
obyvatelům sídel, kde jejich lesy leží, jako prioritní, neboť práce 
v lese je zde jednou z mála možností obživy, navíc je i historicky dána.

V roce 2015 jsme zajistili obyvatelům obcí, kde BL leží, možnost 
koupě palivového dříví v drobném či realizaci tzv. samovýroby v po-
rostech se slabým a méně hodnotným dřívím.

Ekologický aspekt hospodaření

BL pokračovaly svým hospodařením k deklarovanému trvale udrži-
telnému a přírodě blízkému obhospodařování lesa. Prohloubili jsme 
spolupráci se státní správou, samosprávou, orgány ochrany přírody, 
zintenzivnily se kontakty s vysokým a středním lesnickým školstvím, 
potažmo výzkumem. Pokračovali jsme v populárně-naučných akcích 
pro veřejnost formou lesní pedagogiky, např. účastí na akci Lapkové 
z Drakova, příp. na řadě drobných přednášek či vycházek především 
s dětmi předškolního věku, resp. ZŠ 1. stupně. Všechny tyto akce 
měly velký ohlas, a tak jsme mohli účinně propagovat hospodaře-
ní BL. 
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Poděkování 

Uzavírá se Výroční zpráva roku 2015, který byl pro ostravsko-opav-
skou diecézi a její biskupství především rokem dokončení opravy 
katedrály Božského Spasitele v Ostravě. S napjatou zvědavostí jsme 
sledovali, jak se katedrála postupně osvobozuje ze sevření hustého 
lešení, které stavbu víc než rok obklopovalo, a začíná doslova zářit 
v nové kráse. Bylo to společné dílo stovek lidí – od architektů 
a projektantů přes řemeslníky mnoha oborů až po dobrovolníky, 
kteří ve fi nále uklízeli a stěhovali. Ke zdaru společného díla pomoh-
ly fi nanční dary spousty drobných dárců z celé diecéze, díky kterým 
se oprava mohla uskutečnit. Všem patří velký dík. To, co jsme mohli 
pozorovat a prožít při opravě katedrály – ono společné dílo tisíců 
lidí, je vlastně obrazem života církve, která je takovou živou stavbou. 

Tisíce lidí pracují denně na stavbě onoho živého chrámu církve, 
jehož malou část představuje i ostravsko-opavská diecéze.  I za tuto 
práci chci poděkovat jak všem zaměstnancům, tak stovkám dobro-
volníků ve farnostech a všem věřícím, kteří tento chrám budují svý-
mi životy. Možná je to práce ne vždy na první pohled viditelná 
a ne vždy oceněná, ale přesto důležitá. Děkuji Vám všem, kteří jste 
svým dílem přispěli k tomu, o čem se píše v této výroční zprávě: 
k životu živého chrámu – místní církve v ostravsko-opavské diecézi.

Mons. Martin David
generální vikář
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