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Úvodní slovo 

Milí přátelé,

je dobře, když se umíme ohlédnout trochu zpět. Naše pamatová-
ní je opravdu omezené, a tak jsou tu tzv. výroční zprávy, kde 
je možno připomenout si aspoň to nejdůležitější, co bychom 
si pamatovat měli. Vydávají je mnohé instituce a také církev při-
stoupila k praxi podat zprávu o tom, co všechno se událo. Nejde 
tu o nějaké chlubení se, ale o snahu zachytit a reflektovat, co vše 
je za námi. Jsou mnozí, kteří činnosti církve nerozumí nebo jí pří-
mo nejsou nakloněni, stále namítají, že církev nic nedělá, že je ne-
potřebná. A jsou i mnozí věřící, kteří se vždy k podobným infor-
macím nedostanou a vůči argumentům o nepotřebnosti církve 
pak stojí bezradní. Také proto předkládáme zprávu za příslušný 
rok, aby byly zřejmé mnohé aktivity na poli duchovní péče, sta-
rostlivosti o rodinu a mládež, v široké škále pomoci nemocným 
a potřebným apod. Pevně věřím, že Vy všichni, kterým se naše 
výroční zpráva dostane do rukou, si ji dobře prostudujete a při-
pomenete si tak s námi události roku 2017. A nejen události: vzpo-
meňme při tom i na všechny naše přátele, kteří nás předešli 
ve znamení víry a spí spánkem pokoje. Já vzpomínám na svou sest-
ru, kterou jsem v říjnu 2017 pochoval.

Rok 2017 jsme začínali jako každý jiný Tříkrálovou sbírkou. 
O tom, jak se vybraných asi 15 milionů korun využilo, se jistě 
dočtete ve výroční zprávě Diecézní charity ostravsko-opavské. 
I touto cestou znovu děkuji všem dárcům a také všem těm, kdo 
se o zdárný průběh sbírky postarali. Uplynulý rok byl rokem vo-
lebním. Nechci tuto událost komentovat, jen nám to připomíná, 
že církev žije uprostřed konkrétního společenství a podle svých 
možností nabízí svou službu a pomoc. Patří k tomu také modlitba 
za náš stát a jeho čelní představitele. 

Pro naši diecézi bylo asi nejdůležitější událostí první biskupské 
svěcení v její historii. Dosavadní generální vikář Mons. Martin  
David byl papežem Františkem jmenován pomocným biskupem 
ostravsko-opavským a 28. 5. přijal v katedrále biskupské svěcení. 

Jsem Svatému otci za tento dar velmi vděčný. Další velkou událos-
tí bylo výročí 750 let od založení Ostravy. Byl u toho tenkrát olo-
moucký biskup Bruno ze Schauenburku, který ji v roce 1267 zmínil 
ve své závěti. Také jsme si připomínali stejné 750. výročí kanoni-
zace sv. Hedviky, patronky naší diecéze. Při národní pouti k jejímu 
hrobu do Trzebnice jsme děkovali a zároveň prosili o její pomoc. 
A nemohli jsme zůstat lhostejní ani ke 100. fatimskému výročí. 
V brožurce si připomenete jistě i další události. 

Jinak chci ještě připomenout další historickou událost: když nám 
stát částečně restituoval majetek ukradený komunisty po únoro-
vém puči 1948, s radostí jsme s biskupem Martinem v rámci oslav 
450 let – již naší – Obory Hukvaldy zasadili nové pamětní stromy. 
A těší mě také, že nová liška Bystrouška, kterou jsme pořídili 
za tu ukradenou, již rok vítá návštěvníky obory a snad i jejich dob-
rou náladu. 

Přeji Vám všem radost v srdci a jako nám Bůh žehnal v roce 2017, 
kéž nám žehná i v letech budoucích.

+František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský
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Údaje 
o organizaci 

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní náměstí 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 

Pomocný biskup, 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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Profil diecéze 

Diecéze ostravsko-opavská je součástí římskokatolické církve, 
kterou spravuje papežem jmenovaný biskup. Je nejmladší diecézí 
v České republice, založena byla Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 
papežskou bulou „Ad Christefidelium spirituali“. Zahrnuje celé 
území Moravskoslezského kraje a nadto i území okresu Jeseník. 
Celková rozloha je 6 150 km2 a žije v ní více než 1 290 000 obyva-
tel, z čehož je 422 000 katolíků. 

Hlavními chrámy diecéze jsou katedrála Božského Spasitele v Os-
travě a konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Patron-
kou je sv. Hedvika.  

Základní strukturu diecéze tvoří 276 farností, které jsou rozčle-
něny do 11 děkanátů. Kněžími bylo ke konci roku 2017 obsazeno 

144 farností, 132 farností bylo spravováno excurrendo, tedy kněží 
do těchto farností dojížděli. Sídly jednotlivých děkanátů jsou Bílo-
vec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov, Místek, No-
vý Jičín, Opava, Ostrava.

Na území diecéze působilo ke konci roku 2017 celkem 239 kně-
ží, z nichž bylo 37 kněží řádových. Z celkového počtu bylo 
54 kněží z Polska a 14 ze Slovenska.  V roce 2017 byli v naší 
diecézi vysvěceni 2 novokněží a 1 kněz zemřel. Diecéze měla 
rovněž 28 trvalých jáhnů, 9 seminaristů a 6 studentů Teologické-
ho konviktu. 

V diecézi působilo v roce 2017 celkem 23 řeholních řádů a institu-
tů, z čehož bylo 8 mužských a 15 ženských.



6 BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO–OPAVSKÉ   I   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Struktura biskupství 

Biskupství ostravsko-opavské je církevní právnickou osobou, úřa-
dem diecéze, který pomáhá biskupovi v naplňování jeho poslání, 
což je především řízení a pastýřská správa svěřené diecéze. Bis-
kupství zajišťuje podporu duchovních při výkonu služby, zabezpe-

čuje správu a obnovu církevního majetku potřebného k vlastní 
činnosti, vede potřebnou administrativu. Nedílnou součástí bis-
kupství jsou pastorační centra, která připravují aktivity zaměřené 
na pastoraci dětí, mládeže, rodin a sociální problematiku.
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Biskup

Pomocný 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

Oddělení strategických projektů

Biskupské lesy

 

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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Hlavní události a výročí 
roku 2017  

Jmenování a svěcení pomocného biskupa

Koncem roku 2016 požádal biskup Lobkowicz papeže Františka 
o jmenování pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecé-
zi. V pátek 7. 4. 2017 přijel do Ostravy papežský nuncius 
Mons. Giuseppe Leanza, aby v kostele sv. Václava oznámil, že byl 
pomocným biskupem jmenován generální vikář Mons. Martin David. 
Datum biskupského svěcení nového biskupa bylo staveno na ne-
děli 28. 5. Katedrála Božského Spasitele, v tento den zcela zaplně-
ná věřícími, kněžími a biskupy, zažila biskupské svěcení poprvé. 
Světitelem byl diecézní biskup František Václav Lobkowicz, spo-
lusvětiteli pak olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle.

750 let od svatořečení sv. Hedviky

26. 3. uplynulo 750 let od svatořečení patronky ostravsko-opavské 
diecéze a celého Slezska sv. Hedviky.  V tento den se konaly boho-
služby v kostele sv. Hedviky v Opavě. 28. 10. se na pouť ke hrobu 
této světice do kláštera v polské Trzebnici vydali věřící celé diecéze 
spolu s kněžími a pomocným biskupem Martinem Davidem.

Požár kostela v Gutech

V noci z 1. na 2. 8. byl požárem zcela zničen dřevěný kostel Božího 
Těla v Gutech u Třince, který na místě stál od 16. století. Spolu 
s vyšetřováním požáru, které jako pachatele odhalilo tři mladé žhá-
ře, se rozběhla jednání o obnově památky. Město Třinec vyhlásilo 
na podporu obnovy kostela veřejnou sbírku. Biskupství ostravsko-
-opavské zahájilo přípravné práce pro stavbu repliky historické 
stavby.



10 BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO–OPAVSKÉ   I   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

750 let od první písemné zmínky o Ostravě 
a dalších městech

Během celého roku si mnohé města a obce na území diecéze při-
pomínaly 750 let od první písemné zmínky. Ta je zaznamenána 
v roce 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauen- 
burku. Součástí oslav na řadě míst diecéze byly i bohoslužby. Tou 
největší byla bezpochyby mše svatá na Masarykově náměstí v Os-
travě v sobotu 9. 9. za účasti primátora města a dalších čelních 
představitelů Ostravy a Moravskoslezského kraje, včetně du-
chovních z nekatolických církví. Náměstí zaplnila více než tisícov-
ka věřících a také zástupci městských obvodů, armády, hasičů, 
skautů a sportovních organizací s jejich prapory.

100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Diecéze se připojila k celosvětovým oslavám 100. výročí zjevení 
ve Fatimě. Biskup Lobkowicz se spolu s věřícími své diecéze účastnil 
Národní pouti do Fatimy. Putování se sochou Panny Marie Fatim-
ské, které následovalo po návratu z Národní pouti do vlasti a bylo 
příležitostí k vděčnosti a prosbám, se zastavilo také na třech mís-
tech diecéze: v sobotu 23. 9. v katedrále v Ostravě a v pátek 29. 9. 
na poutních místech ve Frýdku a na Maria Hilf. 

450 let Obory Hukvaldy

Slavnostní průvod s kočáry taženými koňmi zahájil v neděli 8. 10. 
oslavu 450. výročí založení Obory Hukvaldy. Svatohubertskou mši 
svatou celebroval v přírodním amfiteátru obory biskup František 
Václav Lobkowicz spolu s pomocným biskupem Martinem Davidem. 
Po bohoslužbě se účastníci oslav shromáždili k odhalení pamětní 
desky připomínající založení obory v roce 1567 olomouckým bisku-
pem Vilémem Prusinovským. U pamětní desky byly v rámci oslavy 
vysazeny dva mladé duby.
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Z kalendáře roku 2017  

Leden 

1.–15. 1. probíhal v ostravsko-opavské diecézi další ročník Tříkrá-
lové sbírky. Z 2 905 kolednických pokladniček činil její celkový 
výnos 15.682.874,- Kč, což je zhruba o 5 % více než v roce 2016.

 Únor

4. 2. přijelo do Fulneku oslavit Den zasvěceného života téměř 
50 řeholníků a řeholnic z různých řádů a kongregací působících 
v ostravsko-opavské diecézi. Setkání předsedal generální vikář 
Mons. Martin David. 

Březen

21.– 23. 3. hostila Střední pedagogická škola a Střední zdravotnic-
ká škola sv. Anežky České v Odrách již 24. ročník Celostátní pře-
hlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol. 
Účastnilo se jí 14 středních a 8 základních škol z celé České re-
publiky a také zástupci církevní školy z Košic.

24. a 25. 3. se věřící v několika kostelech diecéze zapojili na zákla-
dě výzvy papeže Františka do iniciativy s názvem „24 hodin 
pro Pána“, která se už několik let koná z pátku na sobotu před 
4. nedělí postní.  
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Víkend 31. 3. – 2. 4. byl ve znamení Diecézního setkání mládeže 
s otcem biskupem, tzv. BISCUPu. Tentokrát se mladí vydali 
do města Jeseník, kam jich dorazilo na 500.

Duben

Na Zelený čtvrtek 13. 4. sloužil biskup František Václav Lobkowicz 
v ostravské katedrále za účasti desítek kněží tzv. Missu Chrismatis, 
během níž kněží obnovili své kněžské sliby.

22. 4. se vypravili skauti a skautky z celé České republiky na tra-
diční výstup na Ivančenu k památníku umučených skautů. Poprvé 
zamířili k nové mohyle, kterou v loňském roce právě skauti pře-
stavěli. Součástí výstupu byla i mše sv., kterou sloužil duchovní 
pro skauty P. Pavel Marek. 

23. 4. si Diecézní charita ostravsko-opavská připomenula 150 let 
od narození a 70 let od úmrtí významné osobnosti slezského po-
hraničí – biskupa Josefa Martina Nathana. Učinila tak poutí 
do tzv. Městečka Milosrdenství v polských Branicích, které biskup 
Nathan založil. 

Květen

Od 1. 5. byly v rámci projektu „Otevřené chrámy 2017“ zpřístup-
něny (s průvodcovskou službou) na tři desítky zajímavých chrámů 
diecéze v časech mimo pravidelné bohoslužby.

8. 5. se téměř 500 běžců postavilo na start závodu Memoriál otce 
Jožky, který počtvrté zorganizovala farnost Stěbořice s místní 
jednotou sportovní organizace Orel. 
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Od čtvrtka 11. 5. do neděle 14. 5. měly Biskupské lesy svůj stánek 
na výstavě NATUR EXPO v Brně. Hlavním cílem bylo připome-
nout 450 let od vzniku Obory Hukvaldy. 

13. 5. zaplnily převážně rodiny s dětmi poutní místo Maria Hilf u Zla-
tých Hor na Diecézní pouti rodin s otcem biskupem Lobkowiczem.

20. 5. připravilo Biskupství ostravsko-opavské ve svých prosto-
rách společné setkání varhaníků, vedoucích schol a všech těch, 
kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hud-
by. Od listopadu pak začaly pro chrámové hudebníky probíhat 
pravidelné kurzy.

23. 5. se v Ostravě konalo již 10. diecézní setkání seniorů, jehož 
tématem bylo motto „Stáří je sídlem životní moudrosti“.

31. 5. se více než 600 příznivců charitního díla sešlo na Pouti Cha-
rit ostravsko-opavské diecéze v ludgeřovickém kostele sv. Mikulá-
še. Mši sv. sloužil pomocný biskup Mons. Martin David. 

Červen

10. 6. převzalo v kostele sv. Václava v Ostravě z rukou biskupa 
Františka Václava osvědčení 27 studentů tříletého vzdělávacího 
programu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství. 

Ve dnech 8. 6. a 10.–11. 6. probíhal v Ostravě další ročník festiva-
lu Slezská lilie. Vystoupily na něm např. americká reggae skupina 
Christafari, polští MATE.O – TU či sbor Ostrava zpívá gospel 
(ve spojení s Lenkou Dusilovou).  
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9. 6. se do Noci kostelů zapojilo 135 kostelů a modliteben na úze-
mí diecéze, ve kterých bylo zaznamenáno 30 000 návštěvnických 
vstupů.

12. 6. požehnali nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek a českotě-
šínský farář Mons. Jan Svoboda novou kapli nemocnice v Českém 
Těšíně.  

17. 6.  udělil pomocný biskup Martin David v opavské konkatedrá-
le jáhenské svěcení Janu Jurečkovi z Ostravy-Hrabové a Lukáši 
Dořičákovi z Veřovic. 

23. 6. se do Krnova vrátila kopie sochy Panny Marie, jejíž originál, 
pocházející z bývalého krnovského kláštera salvatoriánů, měli 
za války ve své kapli kněží zavření v koncentračním táboře Dachau. 
Kopie nyní stojí ve farním kostele sv. Martina.

24. 6. vysvětil v ostravské katedrále biskup František Václav Lobkowicz 
dva novokněze – P. Pavla Obra a P. Michala Slaninu. 
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 Červenec

1. 7. přijela více než tisícovka dětí, rodičů a prarodičů na Prašivou 
na Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem. První čer-
vencový den zde děti opět poděkovaly za uplynulý školní rok 
a prosily za nadcházející prázdniny.

1. 7. přivítal v Bohušově, v krásném „opomenutém“ koutě Osob-
lažského výběžku, první rekreanty kompletně zrekonstruovaný 
objekt fary s celkovou kapacitou 24 lůžek.

Ve dnech 3.–9. 7. vyšli mladí na jubilejní 10. pěší pouť mládeže 
z Opavy na Velehrad. Po sedmidenním putování zakončili pouť 
ve velehradské bazilice společně s těmi, kteří přišli na tzv. Malou 
velehradskou pouť. 

16. 7. si farnost Moravská Ostrava i celá diecéze připomněly 
120. výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele v Ostravě.

Srpen

12. a 13. 8. oslavilo poutní místo s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie v Hrabyni jubilejních 130 let od postavení nového chrámu 
a 520 let od založení poutního místa.

26. 8. se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí slavily 20. „narozeniny“ zdejší-
ho Diecézního střediska mládeže.

26. 8. přilákala Pouť tří národů na Trojmezí více než dva tisíce věří-
cích z České republiky, Polska a Slovenska. Nechyběli ani jejich bis-
kupové. Hlavním celebrantem mše svaté byl ostravsko-opavský 
biskup František V. Lobkowicz. 
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Září

Od 1. 9. otevřela Střední zdravotnická škola a pedagogická škola 
sv. Anežky České v Odrách první ročník nového oboru „Zdravotnic-
ký asistent 53-41-M/01“. Jedná se o čtyřletý maturitní obor v denní 
formě studia.

3. 9. se v Českém Těšíně konala pouť ke cti sv. Melichara Grodecké-
ho. Průvod kněží, ministrantů a farníků vyšel s biskupem Lobkowic-
zem z kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně, aby 
se na hraničním mostě Přátelství sešel s poutníky z Polska ke společ-
nému uctění památky tohoto jezuitského mučedníka pocházejícího 
právě z Těšína.

16. 9. hostilo poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor již 
22. pouť národů. Hlavním celebrantem mše sv., jíž se účastnilo 
na 2 000 věřících z České republiky, Polska a Německa, byl ostrav-
sko-opavský biskup František V. Lobkowicz.

20. 9. oslavil biskup František Václav Lobkowicz společně s pedagogy 
a žáky Církevní základní školy sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí 
25. výročí školy.

21. 9. se uskutečnila v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny  
Marie 3. pouť seniorů. 

Říjen

14. 10. proběhla ve Fulneku Diecézní pouť ministrantů. Závěr se-
tkání patřil mši sv. v kostele Nejsvětější Trojice, kterou sloužil po-
mocný biskup Martin David.

16. 10., v den slavnosti svaté Hedviky, vyznamenal biskup František 
Václav Lobkowicz pětadvacet mužů a žen – varhaníky, kostelníky 
nebo dlouholeté zaměstnance Charit – za jejich obětavou službu 
v církvi.

20. 10. oslavili ve farnosti Ostrava-Zábřeh 10. výročí od posvěcení 
kostela Svatého Ducha, nejmladšího kamenného kostela v diecézi. 
Děkovnou mši svatou sloužil jeho světitel biskup Lobkowicz.
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21. 10. se před loveckým zámečkem v obci Bílá setkali už potřinácté 
lesníci, myslivci a široká veřejnost na Svatohubertské mši svaté, 
kterou celebroval pomocný biskup Martin David.  

Listopad

19. 11. slavnostní mší svatou s biskupem Františkem Václavem 
Lobkowiczem završila farnost Ludgeřovice oslavy 110. výročí po-
svěcení kostela sv. Mikuláše. 

4. 11. požehnal pomocný biskup Martin David v kostele sv. Josefa 
v Horní Suché tři nové zvony. Farníci je pojmenovali sv. Josef, 
św. Jadwiga a św. Jan Paweł II. 

Prosinec

Od 10. 12. má tramvajová zastávka u salesiánského kostela sv. Josefa 
název Don Bosko.

17. 12. přivezli skauti z Betléma do Ostravy Světlo pokoje. Odtud pak 
putovalo do dalších farností diecéze.

29. 12. udělil biskup František Václav Lobkowicz ve frýdecké bazilice 
minor jáhenské svěcení Václavu Rylkovi.
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Pastorace 

Pastorace je souborem činností, jimiž církev navenek i dovnitř re-
alizuje svoje poslání. Znamená věnovat se lidem v jejich konkrét-
ních životních podmínkách a ve světle a síle evangelia jim pomá-
hat. Pastorační činnost pohlíží na člověka v celistvosti jeho života 

a zachovává úctu k člověku v celé jeho jedinečnosti. Podstatu 
pastorace vyjadřuje 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 
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Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo 
v jejich srdci odezvu.“ (GS, 1) Úkolem pastorace není vše vyřešit, 
ale spíše doprovázet člověka k lidsky důstojnému zvládání situace, 
být s ním v jeho hledání, obtížích, utrpení nebo dokonce umírání, 
a to na jemu dostupné úrovni víry. Hlavní úkoly pastorace se zpra-
vidla vyjadřují jako kérygma (hlásání), diakonia (služba potřeb-
ným), leiturgia (liturgie, bohoslužba) a koinonia (péče o společen-
ství).

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 nejobvyk-
lejší a nejrozšířenější způsob pastorační péče církve probíhá 
ve farnostech, kde se na pastoraci podílejí především kněží, jáhni, 
pastorační asistenti a katecheté.

Nezanedbatelnou skupinou pečující o růst víry je velké množství 
dobrovolníků, kteří jsou především v jednotlivých farnostech klí-
čovými pomocníky při vytváření programů a přípravě liturgie. 
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 duchov-
ním životě.

V roce 2017 bylo v naší diecézi pokřtěno celkem 2 819 osob (ve vě-
ku do 1 roku – 2 227, 1 až 17 let – 376). Zhruba stejný počet rodi-

čovských párů byl připravován na křest svých dětí, což obnáší pří-
pravu v podobě dvou až tří setkání s duchovním. Dalšími 
pokřtěnými byli dospělí. Mezi ně patří všechny osoby starší 17 let, 
pokřtěno jich bylo 216. Přípravy na tento křest probíhají formou 
katechumenátu. Trvá zpravidla jeden rok i déle. V roce 2017 byla 
udělena 577 dospělým svátost biřmování. Na území diecéze bylo 
uzavřeno 806 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 různá církevní hnutí a společenství (Kato-
lická 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 v pastorační radě zastoupena ředitelem TV Noe P. Leo-
šem Ryškou, SDB, a tiskovým mluvčím biskupa Pavlem Siudou. 
Diecézní charitu zastupuje P. Dr. Jan Larisch, prezident DCHOO.

Pastorační fond

V roce 2017 podpořil Pastorační fond diecéze realizaci 24 pasto-
račních projektů farností a dalších subjektů na místní úrovni celko-
vou částkou ve výši 500 000 Kč. Mezi zajímavé pastorační projekty 
patřil 2. ročník SummerJobu ve Vápenné a okolí. Jedná se o týden-
ní dobrovolnickou aktivitu v pohraničí, kdy asi 200 mladých lidí 
pomáhá s manuální prací lidem v chudé a religiozně slabé oblasti. 
Za zmínku rovněž stojí pomoc mladým lidem s handicapem, pro 
něž je organizován týdenní program s názvem „Vstaň a choď“. Ori-
ginálním způsobem připravila farnost Ostrava-Radvanice oslavu 
výročí kostela nazvanou 110+, když do programu vtáhla širokou 
veřejnost například uspořádáním tzv. živé knihovny.
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Významné poutě s mezinárodním přesahem

Na území diecéze se v roce 2017 odehrály tři významné poutní 
události, které jsou výrazem duchovního bratrství mezi národy. 
Jde o Pouť tří národů (českého, slovenského a polského) na bes-
kydském Trojmezí u obce Hrčava (26. 8.), tradiční pouť ke cti 
sv. Melichara Grodeckého, rodáka z Těšína (3. 9.), a Pouť národů 
na poutním místě Maria Hilf v Jeseníkách (16. 9.), kde se setkávají 
k modlitbě za mír stovky věřících české, polské a německé národ-
nosti.

Evangelizace

Evangelizační kurzy

O slavnosti sv. Hedviky byla oficiálně založena česká Škola nové 
evangelizace sv. Ondřeje, která připravila několik evangelizačních 
kurzů pro společenství ve farnostech i pro jednotlivce, kteří po-
máhají lidem prohloubit jejich duchovní život a objevit poslání 
k evangelizaci. Jedná se o kurzy Nový život, Emauzy, Jan a Spo-
lečná cesta (pro manželské páry). Probíhají jednak v Centru vol-
nočasových aktivit v Hati a jednak v Exercičním domě v Českém  
Těšíně.

Cyklus přednášek  „naroVinu“

Nabídku církve navazující na loňský misijní projekt Dny víry, je-
hož součástí byly tři diskusní večery pro širokou veřejnost, 

představuje cyklus přednášek „naroVinu“. Jde o diskuzní setkání 
v klubu Stará aréna a po prázdninách v klubu Atlantik, která na-
bídla otevřený prostor vně církevního prostředí pro lidi z církve 
i mimo ni, aby měli možnost hovořit o tématech, která souvisí 
s vírou. Přednášky odborníků byly vybírány z různých problema-
tických oblastí (o závislosti a cestě ke svobodě, homosexualitě, 
domácím násilí, okultismu), ale zahrnovaly i pozitivní pohledy na 
rodinu – např. přednáška Jana Zajíčka na téma Rodina jako soci-
ální děloha.

Podpora rodin

FANDÍME RODINĚ

Rodinný festival FANDÍME RODINĚ připravilo na sobotu 23. 9. 
Centrum pro rodinu a sociální péči v Hukvaldech. Představilo 
na něm (kromě zábavného programu) své prorodinné aktivity, 
kurzy i poradenství, které veřejnosti nabízí. Festival měl také cha-
ritativní rozměr – benefiční běh pro Projekt VÝZVA, který pomá-
há rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením a v r. 2017 
oslavil 15 let svého fungování.

Vznik Centra pro rodinu Kopřivnice

V srpnu vzniklo v Kopřivnici oblastní Centrum pro rodinu Kopřiv-
nice, z. s. Biskupství ostravsko-opavské vznik tohoto oblastního 
centra uvítalo a podpořilo jeho fungování významnou finanční 
částkou. Činnost centra v Kopřivnici probíhá v koordinaci s Cent-
rem pro rodinu a sociální péči v Ostravě a v návaznosti na jeho 
činnost. 

Formačně vzdělávací kurz pro dobrovolníky v pastorační pé-
či v domovech seniorů a nemocnicích

Pastorační služba seniorům je významnou oblastí, kde se mohou 
laici zapojit bezprostředně do vnitřní i vnější pastorační činnosti 
církve. Pro tuto službu připravuje dobrovolníky řada charitativních 
organizací. Ve farnostech tuto službu mohou vykonávat angažova-
ní laici, které na ni připravil kurz uspořádaný Biskupstvím ostrav-
sko-opavským ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních 
kaplanů v ČR. Tento kurz byl již druhým v pořadí a absolvovalo jej 
27 dobrovolníků z původních 33 přihlášených.
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Centrum pro rodinu 
a sociální péči 

V roce 2017 nabídlo následující programy:

I. Příprava na manželství

Školská primární prevence – příprava na zodpovědnou lásku. 
Na 50 školách se 384 výukových hodin zúčastnilo 2 162 žáků.

Škola partnerství – do bližší přípravy na manželství se v rozsahu 
5 víkendových setkání zapojilo 50 osob. 

Bezprostřední příprava na manželství – výpomoc vyškole-
ných lektorů kněžím se vztahovými tématy v rámci příprav ke sňat-
ku. Na různých místech diecéze se uskutečnilo cca 40 schůzek.

II. Podpora fungování rodiny 

Škola rodinných a rodičovských kompetencí – týdenní pro-
gram nabízející možnost sebepoznání, rozvoje osobnosti, zlepšení 
rodinných, rodičovských i partnerských kompetencí. Celková 
účast na letním týdenním kurzu a dvou víkendových seminářích – 
584 osob. 

Manželská setkání seniorů – setkání manželských párů, které 
se již nenacházejí v aktivní fázi rodičovství. Zaměřeno na měnící 
se potřeby párů v této životní etapě. Čtyřdenního setkání se zú-
častnilo 22 párů.
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Kurz efektivního rodičovství – cílem je posílení rodičovských 
kompetencí, 8 kurzů absolvovalo 101 účastníků.

Kurz Manželské večery – 8 večerních setkání zaměřených 
na upevnění vztahu mezi manžely. Proběhly 2 kurzy pro celkem 
12 párů.

Duchovní obnovy – jednodenní i vícedenní, pro manžele i zvlášť 
pro muže a ženy. Celkem 335 účastníků.

Semináře – jak pro manžele (30 účastníků, zaměřeno na vztahy 
rodičů a dětí v období puberty), tak samostatně pro ženy (33 žen 
– rozvoj osobnosti, porozumění osobnosti muže).  

Víkendové akce – nabízejí vzdělání i relaxaci, duchovní zamyšle-
ní i prostor pro sdílení. Víkendu pro ženy se zúčastnilo 14 žen, ví-
kendu pro dobrovolné spolupracovníky 7 manželských párů.

Biblické židovské tance – 2 výukové kurzy pro pokročilé, jichž 
se účastnilo celkem 34 žen, a 2 jednodenní kurzy pro začátečníky 
s účastí 35 žen. 

III. Poradna pro vztahy a rodinu

Psychologického a pastorálně-terapeutického poradenství, media-
cí a rodinných konzultací a také poradenství v oblasti plánování 
rodičovství využilo celkem 587 klientů, mnozí z nich opakovaně.

IV. Podpora a doprovázení pěstounských rodin

Přednášky, semináře, kurzy pro pěstouny, základní poradenství 
či zprostředkování odborného poradenství bylo nabídnuto 28 pěs-
tounským rodinám.

V. Přednášková a vzdělávací činnost

Zahrnuje přednášky pro veřejnost (39 přednášek, 1030 poslucha-
čů), školení plánování rodičovství přirozenou metodou (2 školení, 
celkem 31 osob), ale i ministerstvem školství akreditované vzdělá-
vání pedagogických pracovníků (110 osob).

VI. Programy pro seniory

Aktivizační, vzdělávací, duchovní i duchovně-vzdělávací programy. 
Celkem 122 akcí, 2 614 účastníků.

VII. Výstavy

Interaktivní a autorské výstavy připomínající hodnoty rodiny či 
významné osobnosti zhlédlo na různých místech republiky přes 
58 000 osob.

VIII. Sociální služby

Středisko Výzva podpořilo prostřednictvím osobní asistence, od-
lehčovací služby, odborného sociálního poradenství a integračního 
klubu 265 dětí a mladých lidí s postižením a jejich pečujících rodičů.
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Diecézní centrum mládeže 

Hlavním posláním Diecézního centra mládeže (dále DCM) je zpro-
středkovat kontakt mezi diecézními biskupy a mladými lidmi. O to 
se snaží zejména při Diecézním setkání mládeže, jež je před Květ-
nou nedělí každoroční oslavou Světového dne mládeže. DCM spo-
lupracuje s centry mládeže ostatních diecézí v rámci Sekce pro 
mládež České biskupské konference a zástupci DCM se účastní 
pravidelných zasedání Sekce. Pobytem na studijně-formačním kur-
zu Sekce pro mládež ČBK získávají pracovníci centra speciální for-
maci a studijní přípravu pro diecézní pastoraci mládeže. 

Diecézní centrum úzce spolupracuje s Diecézním střediskem mlá-
deže Stará Ves nad Ondřejnicí a podílí se na aktivitách pořádaných 
spolkem  ANIMA IUVENTUTIS, z. s. 

Diecézní středisko mládeže 

Diecézní středisko mládeže ostravsko-opavské diecéze sídlí v bu-
dově fary ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je místem setkávání dětí 
a mládeže, které se sem sjíždí, aby smysluplně využily svůj volný 
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čas. Probíhají zde jednorázové aktivity, ale také tematicky zamě-
řené víkendy, vzdělávací kurzy, prázdninové pobyty a letní tábory. 
Těchto akcí je přes 30 včetně střediskového plesu.

Aktivity centra v roce 2017

Diecézní úroveň

Večer mladých

Setkání mladých na biskupství se mší svatou a tématem. 

Témata Večerů mladých: Večer Taizé, Krvavé jahody, Cesta pod 
střechu světa, Kultura života vs. kultura smrti, Večer her, Dobro-
volnictví v Evropě, Psychologie versus náboženství, Vertikála a ho-
rizontála Jana Zahradníčka, Kam vede chození, Zakončení školního 
roku na biskupství.  

16. pouť do Taizé

Pouť do Taizé probíhá v tradičním termínu na začátku února. Pouti 
se zúčastnilo 52 poutníků, nejen z ostravsko-opavské diecéze, ale 
z celé republiky. V tomto roce byl o pouť velký zájem. V průběhu 
pobytu se účastníci setkávají s bratrem Wojtkem, který má na sta-
rosti poutníky z České republiky. Program pouti tvoří pevně dané 
bloky modlitby (ranní, polední a večerní), dopolední Biblická hodin-
ka (katecheze) a pak skupinky. Po poledním klidu je čas na společ-
nou práci – úklidy, čištění, zametání, stavba velkých stanů… Po ve-
černí modlitbě se často schází přijíždějící mládež ve společných 
prostorách, diskutuje, zpívá a hraje společenské hry.

(29. 1. – 6. 2., 52 účastníků)

19. diecézní setkání mládeže Jeseník

Tématem jesenického diecézního setkání bylo: „Veliké věci mi učinil ten, 
který je mocný.“ (Lk 1,49)

Mladé účastníky setkání čekaly nejen katecheze po skupinách, 
workshopy na různá témata, celonoční adorace, zpověď a mše 
svatá, ale i hra v okolí tohoto krásného lázeňského města. Setká-
ní doprovázela mladá schola z okolí jesenicka.

Setkání začalo již v pátek večer, kdy se sjížděli účastníci k základní 
škole na ul. Nábřežní, často po několika hodinách strávených ve 

vlaku. Zakončení proběhlo v neděli mší svatou v místním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Celkově se do Jeseníku přijelo podívat na 
650 mladých a při mši byli posílení o místní farníky.

(31. 3. – 2. 4. cca 650 účastníků)

Naddiecézní úroveň

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

V roce 2017 se uskutečnilo setkání mládeže v blízké moravské me-
tropoli – Olomouci. Mladí z celé republiky (ale i poutníci ze Sloven-
ska a Polska) prožili 6 dní s plně nabitým programem: modlitby, 
mše svaté, adorace, přednášky, diskuse, výstavy fotografií, dílny, 
zpěv, pomoc městu, návštěva v domově důchodců, workshopy, ná-
vštěvy netradičních míst. V pátek účastníci setkání vyrazili na Svatý 
Kopeček, kde proběhly celý večerní program i mše svatá. Sobota 
byla ve znamení tradiční Pouti rodin, kdy řady mladých posílily ješ-
tě rodiny, na něž byl program zaměřen.

(15.–20. 8., 1 128 účastníků z naší diecéze, celkem prošlo registra-
cí na CSM cca 8 000 účastníků – bez sobotní Pouti rodin.)

Pravidelná celoroční činnost
• Činnost sdružení Anima Iuventutis, z. s. (1500 členů,  

www.animaiuventutis.cz) a grantová činnost (MŠMT ČR)

• Webové stránky dcm.doo.cz a internetová komunikace s mládeží

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

• Dětské letní tábory – spolupráce 

• Spolupráce s ostatními diecézními centry
dcm.doo.cz
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Katechetické 
a pedagogické centrum 

Posláním centra je systematická podpora předávání víry v Krista 
v církvi. Centrum se zabývá výukou náboženství a katechezí, při-
pravuje nabídku vzdělávání a podpory pro vyučující náboženství, 
katechety, kněze a rodiče. Je akreditovaným vzdělávacím zaříze-
ním v systému DVPP u MŠMT ČR. Koordinuje vstupy do základ-
ních škol s křesťanskými tématy. 

ČINNOST V ROCE 2017 

Výuka náboženství dětí 

Centrum shromažďuje podklady pro vydávání kanonických misí 
pro laické vyučující a připravuje statistiky o výuce náboženství 
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v diecézi. Ve šk. roce 2016/17 navštěvovalo výuku náboženství 
7 222 žáků prvních až devátých tříd ZŠ. Z tohoto počtu bylo 
5 435 žáků vyučováno ve školním prostředí a 1 787 žáků na fa-
rách. Celkem 773 vyučovacích  hodin náboženství týdně zajišťo-
valo 127 kněží a jáhnů a 111 laických vyučujících.

Vzdělávání a podpora učitelů náboženství  
a katechetů

• 29 studentů se v roce 2017 stalo úspěšnými absolventy tříleté-
ho vzdělávacího programu Učitelství náboženství, který probí-
hal od roku 2014. Akreditovaný kurz k rozšíření kvalifikace byl 
realizován ve spolupráci s TF JU v Českých Budějovicích.  

• Centrum ve šk. roce 2016/17 dále uspořádalo 3 vzdělávací akce 
z oblasti katecheze a pastorace, jednu vícedenní duchovní ob-
novu a 9 seminářů z oblasti vstupů do výuky ZŠ s křesťanskými 
tématy, které byly akreditovány v rámci DVPP u MŠMT. 

• Na jaře a na podzim se konala setkání v děkanátech pro vyuču-
jící náboženství, katechety a kněze. 

• Katechetické a pedagogické centrum se podílí na zajišťování 
praxí z předmětu  náboženství pro studenty CMTF UP v Olo-
mouci. V roce 2017 se praxe účastnilo 5 studentů oboru Kato-
lická teologie. 

• V rámci pilotního projektu je katechetům, kněžím i laikům na-
bízena supervize formou otevřených supervizních skupin, indi-
viduální supervize a supervize farních týmů. 

• Od září 2017 probíhá kurz mentoringu, který je akreditován 
u MŠMT ČR v systému DVPP. 9 laiků a 2 kněží se připravují na 
službu mentorů, tj. doprovázení katechetů v jejich profesním 
rozvoji.

Vstupy do výuky základních škol  
s křesťanskými tématy 

V roce 2017 navázalo centrum spolupráci s Křesťanskou akademií 
mladých – oddělením Škola pro život. 11 lektorů z evangelických 
a evangelikálních církví bylo proškoleno pro základní řadu progra-
mů Poselství křesťanských Vánoc. 

Ve šk. roce 2016/17 bylo celkem realizováno 434 výukových progra-
mů na 53 školách. Více než 6 000 žáků se tak setkalo s křesťanstvím. 
Na školách byly realizovány programy Poselství křesťanských 
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Vánoc, Poselství křesťanských Velikonoc, Bible – kniha života 
a Sv. Cyril a Metoděj. Centrum koordinuje aktivitu všech lektorů 
na území diecéze.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem

1. 7. se na hoře Prašivá v Beskydech uskutečnilo setkání dětí s ná-
zvem „Jak se staví sen papeže Františka“. Programu na téma soci-
ální nauky církve se zúčastnilo 1 200 dětí a dospělých a bylo do 

něj zapojeno 120 dobrovolníků. V doprovodném sociálním pro-
jektu se podařilo obnovit zahrádku pro rodiny s dětmi, které se 
scházejí v centru Horizont Diecézní charity ostravsko-opavské 
v Ostravě-Kunčičkách.

kpc.doo.cz
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Kategoriální (speciální)  
pastorace  

Kategoriální pastorace zahrnuje péči o jednotlivé skupiny věří-
cích. Jsou k ní různým způsobem pověřeni kněží a další pastorační 
pracovníci. Kromě výše již zmiňovaných - Centra pro rodinu a so-
ciální péči, Diecézního centra mládeže (s Diecézním střediskem 
mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí), Katechetického a pedago-
gického centra – se pastorace zaměřuje i na tyto cílové skupiny: 

Diecézním kaplanem pro ministranty je ustanoven P. Jakub Dominik 
Štefík. Diecézní pouť ministrantů proběhla v sobotu 14. 10. ve Fulne-
ku. Povzbuzením byla hojná účast a pestrý program pro více než 
300 služebníků oltáře. Duchovním rádcem skautů je P. Pavel Marek, 
který má mimo jiné na starosti dnes již tradiční bohoslužbu ke cti 
sv. Jiří na Ivančeně, kterou letos za náročného počasí celebroval.

Pastorací mezi ostravskými vysokoškoláky byl pověřen P. Vojtěch 
Janšta, jehož po prázdninách vystřídal P. Tomáš Čirž. Po odchodu 
P. Františka Blahy, SDB, převzal roli spolupracovníka v centru 
města P. František Ptáček, SDB, v Opavě se doprovázení vysoko-
školských studentů věnuje řeholní sestra Monika Pešatová.

Biskupským vikářem pro pastoraci duchovních povolání je 
Mons. Adam Rucki, s nímž spolupracuje S.M. Vincenta Kořínková, SCB, 
a šestičlenný pastorační tým.

Nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek koordinuje činnost dalších 
nemocničních kaplanů nejen v Ostravě, ale též dostupnost kněží 
pro duchovní službu nemocným tam, kde ještě není uzavřena 
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smlouva mezi nemocnicí a diecézí, případně je nemocniční kaplan 
z jiné církve.

Mezi další směry speciální pastorace patří práce kaplanů a laických 
pastoračních pracovníků ve věznicích (Opava, Ostrava, Karviná), 
kterých je ve službě 8. Jejich službu koordinuje P. Marek Jargus, jenž 
zároveň nabízí službu odbornou poradenskou a terapeutickou. K 
jeho odbornosti patří rovněž organizace podpory a supervize kně-
ží v kooperaci s neziskovou organizací TRENDUM, o.p.s.

P. Roman Macura příležitostně spolupracuje s terapeutickou ko-
munitou Pastor Bonus v Podlesí ve službě lidem s drogovou závis-
lostí. Doprovázení osob s homosexuální orientací je svěřeno 
P. Lukáši Engelmannovi, jenž spolupracuje s ekumenickým křes-
ťanským společenstvím LOGOS.

P. Martin Šmíd a jáhen Aleš Ligocký mají v diecézní pastorační 
radě na starosti službu trvalých jáhnů, péči o církevní spolky 
a nová hnutí a komunity. P. Bogdan Stępień, OSPPE, byl do jara 
2017 zástupcem Katolické charismatické obnovy a zároveň vyko-
nával službu diecézního exorcisty. V diecézi je také ustanoven 
kaplan pro média, je jím P. Marcel Puvák.

Diecézním ředitelem Papežských misijních děl je trvalý jáhen 
Mgr. Antonín Glogar.

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

Devleskere čhave (Boží děti)

V říjnu 2017 měla původně skončit tříletá podpora projektu rom-
ské pastorace nazvaná Devleskere čhave. Cílem pastorace Romů 
je vytvořit stabilní, silné, zdravé a samonosné společenství Romů, 
které bude vychovávat, vzdělávat a duchovně formovat další mo-
tivované Romy, aby na základě dobrého osobního příkladu lidí 
ze společenství a jeho (tzn. společenství) skupinové dynamiky do-
kázali reálně a trvale měnit svůj život a angažovali se pak ve své 
komunitě, společnosti a církvi ve prospěch dalších. Individuálními 
a skupinovými pastoračními aktivitami ostravští salesiáni ve spo-
lupráci s Gréckokatolickým formačním centrem pre Rómov v Či-
čavě (dále GFC) připravovali romské lídry z řad dětí, mládeže 

i dospělých. Nástroje jako doprovázení, mentoring, zázemí pro 
vzdělávání, pobytové akce pro rodiny a jiné slouží k tomu, aby se 
vytvořila menší zdravá jádra dětí, mládeže i dospělých (skupinky, 
společenství) i na dalších místech v Ostravě, aby pak vznikalo vět-
ší společenství. Pastorace Romů se v salesiánském středisku Do-
na Boska realizuje již 25 let. V roce 2013 se začalo více spolupra-
covat s GFC, které je známo vysokou úrovní pastorace Romů 
a jehož ředitel P. Martin Mekele je lídrem romské pastorace na 
Slovensku. Od roku 2015 v Ostravě začali pracovat 2 romští pas-
torační asistenti právě z prostředí GFC. V letech 2016 a 2017 se 
v pastoraci pokračovalo, a to nejen za podpory z biskupství, ale 
i za výrazné finanční podpory z vídeňské nadace Porticus. Mohli 
být zaměstnáni další 2–3 Romové ze Slovenska, a tím došlo 
i k rozšíření pastorační činnosti. Asistenti mají zázemí jak materi-
ální, tak lidské a duchovní v komunitě salesiánů Dona Boska. Pro-
jekt koordinuje P. Jiří Caha, SDB, který je v pravidelném kontaktu 
s P. Martinem Mekelem. Bylo rozhodnuto, že biskupství tento 
projekt podpoří po dobu následujících 3 let.
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Církevní školství  

Odbor církevního školství zajišťuje dle školské legislativy plnění 
úkolů vyplývajících z funkce zřizovatele církevních škol a škol-
ských zařízení. Zajišťuje dále metodické vedení školám a škol-
ským zařízením v oblasti pedagogické, duchovní, ekonomické, le-
gislativní a dokumentace školy. Provádí kontrolní činnost 
na školách a školských zařízeních ve spolupráci s dalšími subjekty.

Biskupství ostravsko-opavské bylo k 1. 1. 2017 
zřizovatelem těchto církevních škol a školských 
zařízení:

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

Biskupské gymnázium v Ostravě vychází z křesťanských hodnot 
a vede své studenty ke zralému lidství a k odpovědnosti. Absol-
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vent BiGy je znalostně a osobnostně připraven studovat širokou 
škálu oborů na VŠ a VOŠ v ČR i zahraničí. Jeho studenti sklízejí 
pravidelně úspěchy v krajských i celostátních soutěžích a podíle-
jí se na pořádání různých akcí, např. adventních koncertů, celo-
republikového turnaje ve florbale chlapců církevních škol BIGY 
OPEN aj. Velmi aktivní je činnost Studentské rady, která pro své 
spolužáky i pedagogy pořádá řadu akcí (Škola trochu jinak, Ba-
revný týden, Noc ve škole…) a spolupodílí se na přípravě Dne 
dětí na BiGy pro veřejnost. Výrazným hudebním tělesem je 
Schola Biskupského gymnázia v Ostravě, která doprovází mše 
svaté a vystupuje při různých příležitostech na veřejnosti.

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

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra si kla-
de za cíl naplňovat odkaz Přemysla Pittra, tj. pomáhat sociálně 
potřebným dětem. Škola usiluje o pozitivní a ohleduplné vzdě-
lávací prostředí respektující míru schopností a nadání dětí. 
Smyslem jejího úsilí je vytvořit dětem předpoklady k úspěšné 
integraci do majoritní společnosti. Nástrojem k tomu jsou 
křesťanské hodnoty, v jejichž rámci je realizována výchovně- 
-vzdělávací činnost. Škola realizuje velkou inkluzi žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami. Inkluze je na vysoké profesio-
nální úrovni a slouží také jako nabídka praktické metodické 
pomoci pro školy veřejné. Dlouhodobě se zapojuje do řady 
projektů.

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice  
– www.zdislava.net

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice poskytuje žákům zá-
kladní vzdělání a výchovu, jež se opírá o tradiční křesťanské 
hodnoty. Usiluje o maximální rozvoj každého jedince v oblasti 
rozumové, tělesné i morální, pomáhá žákům objevit smysl života 
a vede je k prosociálnosti. To vše se uskutečňuje v prostředí po-
rozumění a přátelských vztahů. Škola ve výuce využívá i alterna-
tivní prvky výuky, např. formou projektů. Důležitou roli hrají 
i mimoškolní aktivity, a to nejen kroužky či školní družina a škol-
ní klub, ale taktéž činnost na poli sociálních a dobročinných ak-
tivit – např. Adopce na dálku.

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

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí 
se prezentuje přívlastky Rodinná, Bezpečná, Přívětivá a Katolická. 
Prostřednictvím vzdělání a výchovy chce dítě podpořit v jeho roz-
voji k plně odpovědnému lidství, k vědomí sounáležitosti s druhý-
mi lidmi a se světem, chce je také vybavit schopností dál se samo-
statně soustavně rozvíjet a vzdělávat. Jde o školu komunitního 
typu s důrazem na mimoškolní aktivity, které výrazně přesahují 
rámec školy. Dlouhodobě se žáci školy zapojují do projektu 
„Adopce na dálku“. Škola je umístěná ve 2 budovách, 9 ročníků je 
v Hradci nad Moravicí, 5 v Opavě-Jaktaři. Škola organizuje rovněž 
zajímavé prázdninové akce.
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Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek 
– www.zusdh.cz

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek je pri-
márně (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 oborech: hra na flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxo-
fon, 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 mno-
ho prezentací na veřejnosti. 

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

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté 
Anežky České v Odrách nabízí 4 čtyřleté maturitní obory: Peda-
gogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální 
činnost (tyto dva obory také ve zkrácené tříleté formě dálkové-
ho studia) a Zdravotnický asistent. Škola nabízí také jeden tříle-
tý zdravotnický obor Ošetřovatel. Při škole působí Středisko 
volného času (realizuje 22 kroužků ročně) a Domov mládeže 
pro 70 studentů. Ve škole připravujeme projekty Erasmus+, Edi-
son, DofE, aj.. Škola organizuje 24 let Celostátní přehlídku cír-
kevních škol v zájmové umělecké činnosti a celostátní soutěž 
Myšlenková mapa v AJ pro střední pedagogické školy. Školní 
sbor Datio slaví úspěchy na festivalech a na koncertech doma 
i v zahraničí, byl oceněn Zlatým pásmem na celostátní přehlídce, 
koncertoval ve Vídni, při oslavě životního jubilea otce biskupa 
F. V. Lobkowicze, na koncertě Janáčkovy konzervatoře Ostrava, 
připravuje koncert v Římě. Úspěchy mají rovněž obory taneční, 
dramatické a výtvarné, významné jsou také duchovní, sociální 
a dobročinné aktivity.

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 vhod-
nými podmínkami i pro přijetí dětí s vážnějšími formami postiže-

ní 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. Dětský 
domov je fakultním zařízením Ostravské univerzity. Organizace 
Liga lidských práv velmi pozitivně hodnotí jeho činnost.

Církevní středisko volného času svatého Jana Boska 
v Havířově – www.csvc.cz

Církevní středisko volného času svatého Jana Boska v Havířově 
je největším poskytovatelem volnočasových aktivit ve městě, kde 
děti a mládež prostřednictvím rozličných aktivit naplňují svůj volný 
čas. Snaží se je vést k zodpovědnosti a lepšímu začlenění do společ-
nosti a k respektu k sobě, jiným i okolnímu světu. Tím také pomáhá

předejít kriminalitě a různým asociálním jevům. Těžiště práce je 
v zaměření na městskou mládež v sociálně vyloučených lokalitách, 
romské etnikum a sociálně slabé rodiny. Vychází z preventivního 
výchovného systému sv. Jana Boska. Při zájmovém vzdělávání 
(kroužky, kluby, kurzy) nabízí pobytové a příměstské tábory, spon-
tánní činnosti a další. Svou nabídku středisko rozšířilo o aktivity pro 
maminky s předškolními dětmi a seniory.
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Média

Nejsledovanější události: 

Jmenování pomocného biskupa 

Od skončení novoročního setkání novinářů s otcem biskupem 
Františkem Václavem Lobkowiczem očekávali redaktoři regionál-
ních periodik na informaci o jmenování pomocného biskupa. Den D 
nastal pro média, diecézi a především pro nově jmenovaného po-
mocného biskupa Martina Davida v pátek 7. 4. Událost sledovala 
všechna média, která si nenechala ujít ani biskupské svěcení, které 
generální vikář přijal v neděli 28. 5. vkládáním rukou biskupa Františ-
ka Václava Lobkowicze, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera 
a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

Žhářský útok na kostel v Gutech

Další událostí, která neunikla pozornosti médií, byl žhářský útok 
na kostel Božího Těla v Gutech u Třince. K vyhořelému dřevěnému 
kostelíku ze 16. století se ve středu 2. 8. hned ráno sjely televizní 
štáby a regionální redakce, aby o shoření kostela informovaly. Noviná-

ři intenzivně sledují osudy tří obviněných žhářů, ale také aktivity far-
nosti Střítež, Ostravsko-opavského biskupství a města Třinec, které 
vedou k obnově této vzácné stavby. 

Nejčtenější článek na webu diecéze: Kdy se zpovídá? 

Absolutně nejsledovanější rubrikou na diecézních stránkách  
www.doo.cz byl seznam zpovědníků, kteří slouží penitentům v rámci 
stálé zpovědní služby v ostravské katedrále. Tato aktivita je jedním 
z plodů Roku milosrdenství. Na internetových stránkách biskupství 
je stále k dispozici odkaz „Stálá zpovědní služba“, v níž se od úterý 
do soboty během dopoledních a odpoledních hodin střídají kněží 
z celé ostravsko-opavské diecéze. 

Události v diecézi v rubrice „Vaše zprávy“ na Novinkách

Tiskové oddělení biskupství od roku 2017 zveřejňuje události o dění 
v diecézi také na zpravodajském portále Novinky.cz v rubrice „Vaše 
zprávy“. Dvacet zveřejněných tiskových zpráv mělo více než 9 000 
přečtení. 
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Církevní turistika

Rozvoj odvětví církevní turistiky pokračoval v roce 2017 v oblasti 
koncepční, propagační i v oblasti konkrétních projektů. 

Velká část aktivit byla součástí česko-polského projektu, podpoře-
ného evropskou dotací na rozvoj česko-polské spolupráce v rámci 
Euroregionu Silesia.

V oblasti koncepční byla vytvořena „Strategie církevní turistiky“ 
pro ostravsko-opavskou a opolskou diecézi, která stanovuje priori-
ty dalšího rozvoje. Strategie je dostupná na webových stránkách 
biskupství – www.doo.cz. 

V rovině propagační byla vydána česká a polská brožurka „Duchov-
ní dominanty slezsko-moravského příhraničí“, která zahrnuje pře-
devším pozoruhodné kostely a poutní místa ostravsko-opavské 
a opolské diecéze. V rámci česko-polského projektu také vznikla 
edukační stolní hra „Poutník“, jež zábavnou formou seznamuje hrá-
če se zajímavými místy obou diecézí. Pokračovalo rovněž naplňová-
ní webových stránek www.cirkevnituristika.cz novými zajímavost-
mi a novými možnostmi ubytování a církevní turistika byla 
propagována i na veletrzích cestovního ruchu.

Významným krokem bylo zahájení nového projektu nazvaného 
„Otevřené chrámy“, díky němuž se podařilo zpřístupnit 29 kostelů 

od začátku května do konce října pro všechny zájemce v časech 
mimo bohoslužby. Ve vybraných kostelech byli poprvé v tomto ro-
ce připraveni průvodci, kteří nabízeli komentovanou prohlídku, jež 
byla (stejně jako vstup) pro návštěvníka zdarma. Celkově v rámci 
projektu Otevřené chrámy v roce 2017 zavítalo do kostelů mimo 
bohoslužby více než 140 000 návštěvníků. Tento projekt podpořil 
Moravskoslezský kraj částkou 1,2 mil. Kč, která byla využita na 
mzdy průvodců a propagaci projektu.
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Charitní činnost

Diecézní charita ostravsko-opavská

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

DCHOO vytváří zázemí jednotlivým oblastním Charitám, které 
v diecézi spravuje. Poskytuje jim metodickou pomoc, plní kontrol-
ní funkci, zastupuje jejich zájmy v rámci kraje a propojuje charitní 
práci na celostátní a místní úrovni. Mimo tyto služby naplňuje své 
poslání prostřednictvím vlastních středisek, v nichž se věnuje so-
ciální práci.

Oblastní Charity

DCHOO je v naší diecézi největším nestátním poskytovatelem zdra-
votně-sociálních služeb a funguje v rámci holdingové struktury. Nabí-
zené služby znamenají pro tisíce lidí úlevu, pomoc či narovnání situa-
ce. Oblastní Charity 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 charitu ostravsko-opavskou tvoří 18 oblastních Charit. 
U Charity Javorník došlo k 1. 3. 2017 k přejmenování na její původ-
ní název, tj. Charita Jeseník. Celkem bylo možné v Diecézi ostrav-
sko-opavské využít 168 charitních zařízení a zdravotně sociálních 
služeb, jež posloužily více než 9 000 klientů. 

V ostravsko-opavské diecézi v roce 2017 pomáhaly:

Charita sv. Alexandra

Charita Bohumín

Charita Český Těšín

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frýdek-Místek

Charita Hlučín

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Charita Jeseník

Charita Kopřivnice

Charita Krnov

Charita sv. Martina

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Charita Opava

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Třinec



39BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO–OPAVSKÉ   I   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Střediska DCHOO

DCHOO provozuje tato vlastní střediska:

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Šance domova

Vesnička soužití

Středisko sociální aktivizace Horizont

Poradenské a informační centrum

Komunitní práce

Pomáhá v nich lidem, kteří mají ze sociálních důvodů ztížený pří-
stup ke vzdělání, pracovnímu uplatnění, důstojnému bydlení a pro 
které řešení vlastních problémů přesahuje jejich síly.  Mimo to pů-
sobí DCHOO v zahraničí, na Ukrajině a v Moldavsku.

Další aktivity

DCHOO v roce 2017 zorganizovala již posedmnácté Tříkrálovou 
sbírku, jejíž výtěžek činil 15 683 550 Kč. Ve spolupráci s farnostmi se 
podílela na Postní almužně a v červnu spolupořádala 7. ročník mezi-
národního křesťanského festivalu Slezská lilie, do něhož se jako or-
ganizátor zapojila naposledy.  V září připravila také historicky první 
Diecézní setkání dobrovolníků.

V roce 2017 pracovalo v oblastních Charitách a střediscích 1288 
zaměstnanců, přičemž Charity hospodařily s celkovým schváleným 
rozpočtem 515 mil. Kč.
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Hospodaření Diecéze 
ostravsko-opavské v roce 2017 

Hlavním zdrojem výnosů Biskupství ostravsko-opavského byl příspě-
vek státu dle zákona 428/2012 Sb. (ve výši 92 172 tis. Kč dle § 17 
uvedeného zákona) a výnosy z hospodaření odboru Biskupské lesy.

Mzdové náklady průměrného přepočteného stavu 414 zaměstnanců 
Biskupství ostravsko-opavského činily 115 759 tis. Kč (účet 521). 

Hlavními náklady Biskupství byly spotřebované nákupy materiálu, 
energií a služeb, dále mzdy a s nimi spojené náklady na zdravotní 
a sociální pojištění. Významným nákladem byly opravy a udržování 

majetku sloužícího převážně hospodářské činnosti. Zákonná tvorba 
rezerv s mínusovou hodnotou vypovídá o vyšší tvorbě rezerv na 
opravy v roce 2016 a nižší tvorbě rezerv na opravy v roce 2017.

V tabulce výnosů nejsou u farností zachyceny sbírky a dary na inves-
tice roku 2017 v celkové výši 9 090 tis. Kč a sbírky a dary na budoucí 
opravy a investice v celkové výši 17 346 tis. Kč.

Dále v tabulce výnosů i nákladů nejsou zachyceny vyhlášené diecézní 
sbírky ve výši 12 471 tis. Kč.

Výnosy
(tis. Kč)

Biskupství  
ostravsko- 
opavské

Farnosti

dotace 16 314 49 567

nájem 18 503 22 987

tržby za vlastní výrobky, zboží, 
služby 

415 788 1 512

dary, sbírky, příspěvky, čerpání 
fondů na opravy a provoz

128 320 79 106

výnosy z finančního majetku 15 479 0

prodej dlouhodobého majetku 33 380 5 647

ostatní 21 805 15 835

celkem 649 589 174 654

Náklady                                                      
(tis. Kč)

Biskupství 
ostravsko- 
opavské

Farnosti

mzdy 115 759 5 300

sociální a zdravotní pojištění 38 714 1 459

zákonné sociální náklady 
(benefity, stravenky…)

6 454 76

odpisy, prodaný majetek 78 454 15 100

režie (materiál, energie, služby) 239 692 48 395

opravy a udržování 107 090 84 606

dary a příspěvky 14 494 2 190

daně (vč. daně z příjmů 
právnických osob)

15 806 2 556

zákonná tvorba rezerv -14 611 0

ostatní (vč. změny stavu zásob 
a aktivace)

12 024 2 469

celkem 613 876 162 151
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Stavební akce – výčet  

Biskupství ostravsko-opavské se v roce 2017 podílelo na řadě investičních a neinvestičních akcí realizovaných farnostmi. Celkově biskupství 
přispělo farnostem částkou 7 524 164 Kč. Přehled nejvýznamnějších akcí, na kterých se biskupství podílelo, uvádíme v tabulce. 

Obec Realizátor Popis akcí

Hněvošice ŘKF Hněvošice
Obnova hřbitovního oplocení kolem dřevěného kostela sv. Petra a Pavla 
v Hněvošicích

Holčovice ŘKF Holčovice
Dokončení odvodnění kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Holčovicích

Horní Město ŘKF Horní Město Dokončení obnovy fasády kostela sv. Máří Magdalény v Horním Městě

Horní Město-Rešov ŘKF Rešov Oprava věžních hodin na kostele sv. Kateřiny v Rešově

Jakartovice-Deštné ŘKF Jakartovice Obnova střechy  lodi a věže kostela Navštívení Panny Marie v Deštné   

Janov ŘKF Janov
Obnova části fasády a střechy sakristie na kostele Nejsvětější Trojice 
v Janově

Javorník ŘKF Javorník ve Slezsku
Odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Kříže v Javorníku- 
-Vsi

Jeseník ŘKF Jeseník
Obnova části soklových omítek na kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Jeseníku

Jeseník nad Odrou ŘKF Jeseník nad Odrou
Obnova střechy lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad 
Odrou

Jindřichov ŘKF Jindřichov
Dokončení obnovy střechy severní boční lodi kostela sv. Mikuláše 
v Jindřichově

Klokočov ŘKF Klokočov Oprava žlabů na kostele sv. Ondřeje v Klokočově

Kunčice pod Ondřejníkem ŘKF Kunčice pod Ondřejníkem
Dokončení obnovy fasády kostela sv. Máří Magdalény v Kunčicích pod 
Ondřejníkem

Lhotka u Litultovic ŘKF Moravice Demontáž, asanace a uložení varhan z kaple ve Lhotce u Litultovic

Lubojaty ŘKF Lubojaty Obnova fasády věže kostela sv. Jiří v Lubojatech

Luboměř ŘKF Spálov Statické zajištění kostela sv.  Vavřince v Luboměři

Ludgeřovice ŘKF Ludgeřovice Oprava části fasády na kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
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Obec Realizátor Popis akcí

Mankovice ŘKF Mankovice
Statické zajištění vítězného oblouku kostela Navštívení Panny Marie 
v Mankovicích

Město Albrechtice ŘKF Město Albrechtice Oprava střechy na kostele Navštívení Panny Marie v Městě 
Albrechticích

Mošnov ŘKF Mošnov Odvodnění  kostela, provedení nové elektroinstalace a zabezpečení na 
kostele sv. Markéty v Mošnově

Odry-Dobešov ŘKF Dobešov Obnova fasády kostela sv. Mikuláše v  Dobešově

Odry-Pohoř ŘKF Pohoř Obnova elektroinstalace na kostele sv. Prokopa v Pohoři

Odry-Veselí ŘKF Veselí u Oder Obnova střechy věže a obnova fasády věže a průčelí kostela Nejsvětější 
Trojice ve Veselí

Oldřišov ŘKF Oldřišov Obnova části fasády lodi kostela Narození Panny Marie v Oldřišově 
– II. etapa

Opava-Kateřinky ŘKF Opava-Kateřinky Oprava sakristie kostela sv. Kateřiny v Opavě-Kateřinkách

Ostrava-Kunčičky ŘKF Ostrava-Kunčičky Oprava varhan v kostele sv. Antonína Paduánského  
v Ostravě-Kunčičkách

Ostrava-Polanka ŘKF Ostrava-Polanka Dokončení obnovy věže a provedení fasády horní části věže kostela 
sv. Anny v Ostravě-Polance

Petřvald ŘKF Petřvald u Nového Jičína Obnova fasády a výmalba kapličky u kostela v Petřvaldu 

Petřvald ŘKF Petřvald u Nového Jičína Obnova mramorového kříže před kostelem v Petřvaldu 

Píšť ŘKF Píšť Výměna břidlicové střešní krytiny na faře v Píšti

Pustá Polom ŘKF Pustá Polom Restaurování hlavního oltáře sv. Martina v kostele sv. Martina v Pusté 
Polomi – III. etapa

Radkov ŘKF Radkov Obnova části hřbitovní zdi kolem kostela v Radkově

Raduň ŘKF Raduň Obnova jižní části fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni

Ropice ŘKF Ropice Sanace trhlin na hrobce u kostela v Ropici

Rusín ŘKF Krnov Obnova fasády, krytiny střechy a zpevněných ploch kolem kaple 
Navštívení Panny Marie v Rusíně

Rybí ŘKF Rybí Dokončení obnovy kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí

Rýmařov ŘKF Rýmařov Restaurování dveří v kostele Navštívení Panny Marie v Rýmařově- 
-Lipkách

Rýmařov-Stránské ŘKF Rýmařov Oprava varhan v kostele sv. Kateřiny ve Stránském
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Obec Realizátor Popis akcí

Slezské Rudoltice ŘKF Slezské Rudoltice Obnova střešní krytiny lodi kostela sv. Kateřiny ve Slezských Rudolticích

Spálov ŘKF Spálov Obnova kostela sv. Jakuba ve Spálově

Suchdol nad Odrou ŘKF Suchdol nad Odrou Statické zajištění fary a vstupních bran v Suchdole nad Odrou

Sviadnov ŘKF Místek Obnova fasády kostela sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově

Šenov ŘKF Šenov u Ostravy Obnova výplní otvorů na kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově – II. etapa

Štramberk ŘKF Štramberk Dokončení obnovy věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku

Štramberk-Tamovice ŘKF Štramberk
Obnova nátěru střech a oplocení kostela sv. Kateřiny ve Štramberku- 
-Tamovicích

Trnávka ŘKF Trnávka Obnova fasády a nátěr plechové krytiny kostela sv. Kateřiny v Trnávce

Třebom ŘKF Třebom Obnova fasády průčelí kostela sv. Jiří v Třebomi

Třemešná ŘKF Třemešná Obnova střech bočních přístavků kostela sv. Šebestiána v Třemešné

Třinec-Guty
ŘKF Střítež u Českého 
Těšína

Odklízení trosek, dokumentace spáleniště, příprava stavby kostela 
v Gutech

Velká Polom-Hájek ŘKF Velká Polom Celková obnova kapličky v Hájku

Velké Heraltice ŘKF Velké Heraltice
Obnova věže kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých 
Heralticích

Vidnava ŘKF Vidnava Obnova fasády presbytáře kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě

Vítkov-Lhotka u Vítkova ŘKF Nové Těchanovice Obnova krovu kaple Povýšení sv. Kříže ve Lhotce u Vítkova – I. etapa

Vlčovice ŘKF Vlčovice Dokončení obnovy věže kostela Všech svatých ve Vlčovicích

Vlkovice ŘKF Vlkovice Obnova střechy hlavní lodi kostela sv. Mikuláše ve Vlkovicích

Vrchy ŘKF Fulnek Oprava varhan v kostele sv. Jiří ve Vrchách

Zátor ŘKF Zátor Oprava fary v Zátoru

Zlaté Hory
Duchovní správa poutního 
místa Panny Marie Pomocné

Obnova fasády ambitů a poutního kostela Panny Marie Pomocné ve 
Zlatých Horách

Zlaté Hory ŘKF Zlaté Hory
Obnova fasády východní věže kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Zlatých Horách

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

Obnova vnějšího pláště kostela sv. Jana Křtitele v Horním Údolí

Žulová ŘKF Žulová Obnova věže kostela sv. Josefa v Žulové
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Biskupské lesy 

Biskupské lesy BOO byly založeny k 1. 7. 2014 jakožto odbor bis-
kupství, který dostal za úkol hospodařit s lesním majetkem biskup-
ství a navazující infrastrukturou. V roce 2017 tedy vstoupily do čtvr-
tého roku své existence.

Vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo prakticky ukončeno vydávání 
lesních pozemků a zbývalo navrátit pouze malou část vodních toků, 

drobných vodních nádrží a dopravní infra-
struktury, mohlo se hospodaření v lesích 
plně rozvinout. Zcela dokončena byla i or-
ganizační struktura Biskupských lesů, kdy k plně stabilizované bes-
kydské části majetku došlo i v jesenické oblasti k definitivnímu uspo-
řádání Lesní správy Vrbno p. P., která se přestěhovala z pronajatých 
prostor do vlastní rekonstruované lesovny v osadě Vidly.
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Organizační struktura BL:

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 v osadě Vidly 
o výměře 6 562 ha

Obora Hukvaldy se sídlem v Hukvaldech o výměře 
440 ha

Středisko Farní lesy se sídlem v budově BOO o výměře 
908 ha

Ke konci roku 2017 pracovalo u Biskupských lesů 66 technicko-
-hospodářských pracovníků a 3 dělníci v oboře Hukvaldy.

Odborné lesnické hospodaření

Ve způsobu obhospodařování lesa se oproti minulému roku nic 
nezměnilo, veškeré manuální práce v lese byly zajišťovány OSVČ 
či drobnými lesnickými firmami. 

V roce 2017 bylo v lesích ve vlastnictví BOO vytěženo celkem 
252 088 m³ dříví, z toho 240 573 m³ dříví jehličnatého a 11 515 m³ 
listnatého. Za zmínku jistě stojí i nárůst podílu nahodilých těžeb, 
a sice na 183 715 m³, což představuje podíl 73 % celkové těžby. 
Jednalo se především o likvidaci stále se rozšiřujícího poškození 
smrkových porostů suchem a následně václavkou doprovázenou 
kůrovci, a to především v revírech Hukvaldy, Ondřejník, Javorník 
a Trojanovice v oblasti Beskyd a revírech Polom a Drakov v jese-
nickém regionu. I přes tento nepříznivý stav, který je vždy pozna-
menán zvýšenou pracností a snížením zpeněžení vytěženého dří-
ví, se nám podařilo udržet plánovaný hospodářský výsledek. 
Potěšitelný je fakt, že jsme byli schopni vzdor značnému podílu 
kalamitní těžby realizovat výchovné zásahy (prořezávky a probír-
ky v mladých lesních porostech do 40 let věku jakožto nutný vklad 
pro zdárný vývoj mladých porostů) na celkové ploše 345 ha.

Změna nenastala ani u obchodní politiky Biskupských lesů, kdy 
jsme se orientovali především na velké dřevozpracující podniky 
v regionu, např. Mayr Melnhof Holz Paskov, Biocel Paskov, Stora 

Enso Wood Products apod. Část námi vyrobeného dříví šla i pro 
potřeby regionálních zpracovatelů. S velkými, pro nás strategický-
mi firmami jsme uzavřeli jednoroční smlouvy s následným kvartál-
ním cenovým jednáním. U regionálních odběratelů zcela jedno-
značně požadujeme platbu v hotovosti. Za velký úspěch 
považujeme skutečnost, že se nám v roce 2017 podařilo prodat 
veškeré vyrobené dříví za výhodné ceny, a to i navzdory obrov-
skému přetlaku dřevní hmoty na tuzemském trhu. Celkem bylo 
v loňském roce uzavřeno 47 smluv.

Pěstební činnost, tedy výkony nutné pro obnovu, zdárný růst 
a výchovu lesních porostů spojených s ochranou před buření, zvě-
ří a hlavně kůrovci, byla realizována ve výši 42 mil. Kč.

Velkou pozornost jsme opět věnovali opravám a údržbě lesnické 
infrastruktury, kde jsme na opravy lesních cest a budov vynaložili 
téměř 95 mil. Kč.

Významnou složkou naší činnosti byl rovněž provoz myslivosti. 
BOO je držitelem 18 vlastních honiteb, z nichž 6 pronajímá 
a 12 je provozováno ve vlastní režii. Jde především o ryze horské 
honitby s převažující kvalitní jelení zvěří, kterou doplňuje zvěř srn-
čí. Naše lesy se pyšní i přítomností trojice velkých šelem – rysa, 
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vlka a medvěda, jakož i tím, že se zde vyskytuje poslední fragment 
populace vzácného tetřeva hlušce.

Samostatnou kapitolou našeho hospodaření je Obora Hukvaldy 
s intenzivním chovem daňka, muflona a černé zvěře. Doplňují 
je pstruhové a kapří hospodářství na oborních rybnících a chov 
včel s produkcí medu. Obora samotná je pak významným místem 
pro rekreaci obyvatel regionu, ročně ji navštíví cca 200 000 lidí. 

Její historický význam byl v loňském roce podtržen oslavami vý-
ročí 450 let od jejího založení.

Sociální aspekt hospodaření BL

Pokračovali jsme v nastoleném trendu zadávání a realizace veške-
rých prací v lese pomocí OSVČ či drobných lesnických firem, kdy 
jsou preferováni pracovníci obcí, na jejichž území naše lesy leží. 
Pro ně je práce v lese mnohdy jedinou možností obživy a je i his-
toricky dána.

Stalo se již pravidlem, že poskytujeme místnímu obyvatelstvu 
možnost koupě palivového dříví, a to jak paliva námi vyrobeného, 
tak i formou samovýroby, která je zadávána v porostech se slabým 
a méně hodnotným dřívím.

Ekologický aspekt hospodaření BL

Přírodě blízký a trvale udržitelný způsob obhospodařování lesa 
se při hospodaření v lesích BOO vžil, o čemž se může každý ná-
vštěvník lesa přesvědčit. Naše činnost je pod kontrolou státních 
orgánů, jako jsou pověřené obce s rozšířenou působností, krajské 
úřady, vrchní státní dozor MŽP, Česká inspekce životního pro-
středí aj. Při žádné z kontrol, které v loňském roce proběhly, ne-
byly shledány závady.

Prohloubili jsme rovněž naši spolupráci se složkami ochrany pří-
rody, jako jsou CHKO Beskydy a Jeseníky, a sice na řadě odbor-
ných projektů týkajících se lesnictví a myslivosti, zintenzivnili jsme 
spolupráci se středním a vysokým lesnickým školstvím – partici-
pací např. na výzkumných projektech na území našich lesů, účastí 
na maturitách, státních závěrečných zkouškách, vedením a opo-
nenturou bakalářských či diplomových prací.

Velký význam přisuzujeme i propagaci práce našich lesníků a čin-
nosti BL vůbec, a to především formou lesní pedagogiky, kdy při 
přednáškách a komentovaných vycházkách seznamujeme účastní-
ky s naší činností. O tyto akce, které vedou naši vyškolení lesní 
pedagogové, je značný zájem především v Oboře Hukvaldy. Tradi-
cí se staly i další akce, jako jsou například dvoudenní Lapkové 
z Drakova, různé střelecké či myslivecké akce pro veřejnost apod.
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Poděkování 

Touto stránkou končí naše ohlédnutí za rokem 2017, který byl bo-
hatý na nejrůznější sváteční dny, výročí a události. Určitě v něm ale 
nechyběly také dny obyčejné a všední, naplněné poctivou prací 
a obětavou službou. Bez nich by nebylo ani těch dnů svátečních. 
Rád bych tedy v závěru poděkoval těm, kteří se svou prací a služ-
bou zasloužili o to, co je v této výroční zprávě prezentováno. Život 
diecéze je dost bohatý a pestrý na to, aby ho obsáhlo několik stran 
naší výroční zprávy. Chci proto poděkovat také všem, o kterých se 
v předchozích řádcích možná nepíše, ale kteří nějakým způsobem 
přispívají k životu církve v naší diecézi: stovkám dobrovolníků, kte-
ří se bez nároku na odměnu angažují nejrůznějším způsobem v ži-
votě farností, mnoha drobným i větším dárcům a sponzorům, kteří 
se podílejí na financování oprav i pastoračních aktivit, a v neposled-
ní řadě chci poděkovat všem, kteří ve spojení s církví svou víru žijí 
a za církev v naší diecézi se modlí. 
                               
                                                                                                       
Mons. Martin David 
generální vikář
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