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Úvodní slovo 

Je dobré si někdy udělat čas a podívat se zpět. My, křesťané,  
to máme v podstatě v náplni života, neboť bychom měli každý 
večer zpytovat svědomí – a to je právě ten pohled zpět, kdy chceme 
vidět nejen úspěchy končícího dne, ale také všechny průšvihy,  
které se nám nevyhýbají. Výroční zpráva je rovněž takovým zpy-
továním. Leccos mohlo být jinak, ale je také spousta věcí, které  
se povedly. Před rokem byla hlavním tématem restituce. Toto slovo 
hýbalo celou společností, dnes se o tom zmíní nanejvýše nějaký 
hodně levicový politik v domnění, že na tom získá volební body. 
Jinak už to společnost vůbec nezajímá. Všimněte si, že tato bro-
žurka se tímto tématem ani nezaobírá. Převzali jsme, pracujeme  
a jsem rád, že z řad dělníků v našich lesích slyším jen spokojenost. 
Po operaci teď mám větší kontakt se světem zdravotnictví. A často 
se mne lidé, se kterými se setkám, ptají, co vlastně děláme. Myslím, 
že tato Výroční zpráva dává dostatečnou odpověď. Samozřejmě 
to není výčet všech událostí. Naše ateistická společnost často  
nechce vidět, kolik se toho dělá pro výchovu nejmladší generace, 
ať už je to katecheze, nebo církevní školství, kolik se dělá pro za-
chování a údržbu dědictví minulosti v církevních stavbách, kolik  
je to ročně na mnoha místech rozličných slavností, které pomáhají  
vnášet do lidských srdcí pohodu a radost, kolik proběhne dobro-
činných akcí ve snaze pomoci těm, kteří jsou odkázáni na pomoc 
druhých. Tady mám na mysli celou charitní práci, činnost hospiců, 
ať už toho kamenného, či mobilního. A kolik je to prostoru  
ke vzdělávání při nedělních promluvách. Myslím, že máme být na 
co hrdí, když uvažujeme o službě společnosti, ale též o službě 
Bohu. Chci také touto cestou poděkovat všem zaměstnancům  
za pravé nasazení. Bez nich a bez Božího požehnání by mnohé 
nebylo. A mějme naději, že i rok 2017 bude další škálou událostí, 
které především oslavují Boha.

Pán ať všem žehná.

 
+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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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 její rozloha je 6 150 km2 a žije v ní více než 1 290 000 oby- 
vatel, 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 2016 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, Ostrava.

Na území diecéze působilo ke konci roku 2016 celkem 242 kněží, 
z nichž bylo 40 kněží řádových. Z celkového počtu bylo 58 kněží 
z Polska, 15 ze Slovenska.  V roce 2016 byl v naší diecézi vysvěcen 
1 novokněz a 3 kněží zemřeli. Diecéze má rovněž 31 trvalých 
jáhnů, 5 seminaristů a 5 studentů Teologického konviktu. 

V diecézi působilo v roce 2016 celkem 31 řeholních řádů a institu-
tů, z čehož bylo 14 mužských, 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.
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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

Oddělení strategických projektů

Biskupské lesy

 

Pastorační úsek

Katechetické a pedagogické centrum

Diecézní centrum pro mládež

        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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2016 – Jubileum diecéze 
a Svatý rok milosrdenství  

V roce 2016 se do života diecéze výrazně promítaly 20. výročí jejího 
vzniku a Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.

Svaté brány milosrdenství

Už v prosinci 2015 byly otevřeny Svaté brány v katedrále Božské-
ho Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě.  
K nim přibyly od května 2016 ještě další tři na mariánských pout-
ních místech – 7. 5. byla otevřena Svatá brána ve frýdecké bazilice 
a na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor, 22. 5. pak v kostele 
Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova.

 Stálá zpovědní služba

V rámci Svatého roku milosrdenství požádal otec biskup František, 
aby si kněží rozdělili zpovědní službu v katedrále i konkatedrále  
a byli lidem k dispozici v čase, kdy jsou tyto chrámy otevřeny. 

Pouť k Panně Marii, Matce milosrdenství

V sobotu 14. května se poutníci z celé diecéze setkali v kostele  
sv. Vojtěcha v Opavě, kde je Panna Maria po staletí uctívána jako 
Matka milosrdenství. Po mši svaté celebrované generálním vikářem 
Mons. Martinem Davidem vyšlo procesí s milostným obrazem do kon- 
katedrály, kde byla pouť zakončena májovou pobožností.

Dny víry – oslava 20. výročí diecéze

20. výročí svého vzniku si diecéze připomněla evangelizačním  
projektem Dny víry. Ty byly zahájeny bohoslužbou na Masarykově 
náměstí v Ostravě, jejímž hlavním celebrantem byl olomoucký ar-
cibiskup Jan Graubner. Mši sv. s ním koncelebrovalo osm biskupů 
z České republiky (včetně diecézního biskupa Františka Václava)  
a Polska a také papežský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza.  
V dalších dnech pokračovaly Dny víry v Ostravě, Opavě a v dal-
ších farnostech diecéze kulturními, vzdělávacími i evangelizačními 
programy, jejichž smyslem bylo přiblížit duchovní podstatu křes-
ťanství. Ostravou např. prošel první Pochod pro život, v koste-
lech diecéze probíhala řada koncertů či výstav, promítaly se evan-
gelizační filmy. Součástí Dnů víry byly také Noc kostelů a festival 
Slezská lilie, který měl poprvé pódium v centru města před ka-
tedrálou, na jejímž průčelí se jako závěr odehrál videomapping  
na téma milosrdenství. Týden byl zakončen ekumenickou modlit-
bou za město na náměstí před Magistrátem města Ostravy.

Světové dny mládeže

V Krakově proběhly od 25. do 31. 7. Světové dny mládeže, kam za- 
vítal i papež František. Předcházely jim Dny v diecézích (20.–25. 7.). 
Cestou na Světové dny mládeže do Krakova hostily různé farnosti 
(např. Karviná, Jablunkov, Ostrava-Zábřeh) stovky mladých poutní- 
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ků z různých evropských zemí – z Francie, Itálie, Španělska a Ra-
kouska. Z ostravsko-opavské diecéze na světové setkání s pape-
žem zamířilo 760 mladých poutníků.

Diecézní pouť do Říma

Ve dnech 25. 9.–30. 9. se 230 poutníků z ostravsko-opavské diecéze 
vydalo na děkovnou pouť do Říma. Této pouti u příležitosti Svatého 
roku milosrdenství a s vděčností za 20 let trvání diecéze se účastnil 
také biskup František Václav, který se v rámci generální audience 
setkal s papežem Františkem. Vrcholem pouti byla 28. 9. mše svatá  
ve Svatopetrské bazilice celebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem.

Závěr Svatého roku milosrdenství

Při bohoslužbách v neděli 13. listopadu byly v diecézi uzavřeny 
Brány milosrdenství. V katedrále Božského Spasitele i po skonče-
ní Svatého roku pokračuje stálá zpovědní služba, ve které se stří-
dají kněží z celé diecéze.
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Události roku 2016  

Kromě výše zmíněných událostí spojených s 20. výročím založení 
diecéze a Svatým rokem milosrdenství přinesl tento rok mnoho 
dalších zajímavých akcí a zejména v první polovině roku též spoje-
ní celé diecéze v modlitbě za dar zdraví pro diecézního biskupa 
Františka Václava Lobkowicze.

Leden 

Od 1. do 14. 1. probíhala v celé diecézi Tříkrálová sbírka. Díky 
obětavosti koledníků a štědrosti dárců přinesla výtěžek téměř  
o milion korun vyšší než v roce 2015. Celkem se při ní vybralo  
14 920 585 Kč.

Ve dnech 14.–17. 1. se biskupství prezentovalo na Mezinárodním 
veletrhu turistických možností v regionech GO a REGIONTOUR 
konaném v Brně. Pod hlavičkou „Církevní turistika“ představili 
zaměstnanci biskupství nejzajímavější poutní místa a církevní  
památky diecéze.

V sobotu 30. 1. se řeholníci a řeholnice z diecéze setkali v Jab-
lunkově u sester alžbětinek, aby zde společně oslavili Den zasvě-
ceného života. Nemocného biskupa Lobkowicze zastoupil biskup-
ský vikář pro duchovní povolání Mons. Adam Rucki.

 Únor

11. 2. byla v Malé Morávce slavnostně otevřena nová Charita  
sv. Martina, jejíž vznik byl reakcí na nedostatek sociálně-zdravotních 
služeb v této části regionu.

18.–19. 2. si čtvrt století své existence připomněla Charita  
Ostrava. Při této příležitosti pořádala ve všech svých ostravských 
zařízeních Dny otevřených dveří.

21. 2. přijal český primas Dominik kardinál Duka pozvání  
ostravské pobočky Konfederace politických vězňů do Ostravy- 
Svinova na mši svatou, jež se stala „ostravským prologem“ praž-
ského festivalu proti totalitě Mene Tekel 2016.
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Březen

12. 3. hostil Český Těšín stovky mladých z celé ostravsko-opav-
ské diecéze na Diecézním setkání mládeže. Město na hranici  
s Polskem umožnilo účastníkům akce BISCUP 2016 nahlédnout 
do pořadatelské země Světových dnů mládeže v červenci, na kte-
ré pozval účastníky diecézka také biskup F. V. Lobkowicz.

Ve dnech 15.–17. 3. pořádala Střední pedagogická škola a Střed-
ní zdravotnická škola svaté Anežky České již 23. ročník Celostát-
ní přehlídky umělecké činnosti žáků a studentů církevních škol.

Na Zelený čtvrtek 24. 3. byl hlavním celebrantem dopolední mše 
zvané Missa Chrismatis místo nemocného biskupa Františka Václava 
českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. Při této mši  
sv. se svěcením olejů obnovili přítomní kněží své kněžské sliby.

Duben

8. 4. se do hukvaldské obory, jejímž vlastníkem je po majetkovém 
narovnání biskupství, vrátila bronzová socha lišky Bystroušky. Na-
hradila před necelým rokem odcizené dílo sochaře Karla Vávry. 
Autorem kopie původní sochy je kybersochař Adam Krhánek.
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15. 4. se na ostravském Biskupském gymnáziu uskutečnil 11. ročník 
Přeboru církevních středních škol ČR ve florbale chlapců. Do klání 
o poháry se přihlásily i týmy z církevních škol ze slovenské Žiliny 
a polských Piekar Śląskich.

23. 4. se vydaly ke kamenné mohyle na Ivančeně stovky skautů  
a skautek z celé České republiky i ze zahraničí, aby vzdaly hold 
svým pěti druhům, kteří byli 24. 4. 1945 na židovském hřbitově  
v polském Cieszyně popraveni nacisty. Celebrantem mše svaté v blíz- 
kosti mohyly byl biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal.

23. 4. požehnal generální vikář Mons. Martin David nové prosto-
ry rekonstruované fary v Ostravě-Radvanicích, které budou slou-
žit jako vzdělávací a volnočasové centrum.

Květen

7. 5. zaplnily areál poutního místa Panny Marie Pomocné u Zla-
tých Hor rodiny s dětmi. Mše svatá při Diecézní pouti rodin  
byla tentokrát spojena s otevíráním Svaté brány milosrdenství. 
Mši sv. sloužil P. Vít Zatloukal. 

 
11. 5. prošli charitní pracovníci z ostravsko-opavské diecéze Branou 
milosrdenství v katedrále Božského Spasitele, aby spolu s česko-
budějovickým biskupem Mons. Pavlem Posádem prožili poutní 
mši svatou při Diecézní pouti Charit.

17. 5. připravilo Centrum pro rodinu a sociální péči již 9. diecézní 
setkání seniorů. Uskutečnilo se v Ostravě na biskupství a jeho 
tématem bylo „Přijímat a projevovat milosrdenství“. Hosty byly 
sestry z Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

26. 5. na Slavnost Těla a Krve Páně prožili společně s generálním 
vikářem – Mons. Martinem Davidem – mši svatou s eucharistic-
kým procesím z katedrály do kostela sv. Václava věřící z šesti  
ostravských farností.
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28. 5. se stovky věřících z diecéze připojily k Národní pouti  
do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Łagiewnikách. 

Červen

4. 6. se v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie usku-
tečnila 5. národní pouť přátel Likvidace lepry, organizace, jež  
ve více než 60 zemích světa pomáhá léčit infekční choroby.

18. 6. vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v opavské 
konkatedrále pětici nových jáhnů pro ostravsko-opavskou diecézi. 
Tři z nich (Josef Liberda, Jiří Pilnáček a Zdeněk Uher) k trvalému 
jáhenství, dva (Pavel Obr a Michal Slanina) směřující ke kněžství.

25. 6. přijal jáhen David Tyleček v ostravské katedrále svátost 
kněžství. Svěcení mu udělil biskup František Václav Lobkowicz, 
mši svatou celebroval generální vikář Martin David.

 Červenec

1. 7. se na Prašivé konalo Diecézní setkání dětí s otcem biskupem, 
jež se neslo v duchu témat z papežovy encykliky Laudato si‘.  
Na dětské „diecézko“ dorazilo 1300 dětí a mši sv. sloužil v areálu 
Kamenité u Vyšních Lhot biskup František Václav Lobkowicz. 

 
4.–10. 7. se vydali mladí na 9. pěší pouť mládeže z Opavy na Vele- 
hrad. Trasa byla rozdělena do sedmi denních úseků a vyvrcholila 
projitím Svaté brány milosrdenství na Velehradě. 
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Srpen

20. 8. se na Trojmezí u obce Hrčava na Jablunkovsku setkali věřící 
tří sousedních zemí – doprovázeni biskupy a kněžími – již po osmé 
při společné bohoslužbě.

27. 8. se Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
loučilo s odcházejícím dlouholetým ředitelem střediska P. Kami-
lem Strakem. Jeho nástupcem se stal P. Jan Slavík.

Září

4. 9. se v Českém Těšíně uskutečnila česko-polská pouť ke cti  
sv. Melichara Grodeckého za účasti biskupů F. Lobkowicze a R. Pin-
dela.

14. 9. na svátek Povýšení svatého Kříže sloužil třinecký farář  
P. František Vrubel na vrchu Javorový v Beskydech mši sv., při níž 
posvětil nově vybudovaný pětimetrový kříž z povětrnostně odol-
né oceli.

17. 9. spojila Pouť národů na poutním místě Panny Marie Pomoc-
né u Zlatých Hor více než tisícovku věřících ze zemí, které  
se zasloužily o obnovu poutního místa. 

22. 9. byla katedrála Božského Spasitele místem konání 2. diecézní 
poutě seniorů, na kterou přijelo asi 210 lidí ze širokého okolí, aby 
společně s biskupem Lobkowiczem prošli Branou milosrdenství. 

22. 9. si čtvrtstoletí od svého založení připomnělo Středisko mlá-
deže sv. Jana Boska v Havířově. 

Říjen

7. 10. požehnal karmelitánský kněz P. Vojtěch Kodet, Th.D., novou 
vitráž s motivem Panny Marie rozvazující uzly v kostele sv. Bartolo-
měje v Kravařích. Jde o největší vitráž s tímto motivem na světě.
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8. 10. zamířily do Bartošovic na Novojičínsku spolu s biskupem 
Lobkowiczem téměř čtyři stovky ministrantů z celé ostravsko- 
opavské diecéze. Tématem tradiční podzimní ministrantské pouti 
byl milosrdný Samaritán a skutky milosrdenství.

8.–9. 10. oslavila duchovním i kulturním programem 15 let své 
existence Charita Jablunkov.

15. 10. v předvečer svátku patronky diecéze sv. Hedviky po mši 
svaté v ostravské katedrále předal biskup František Václav Lob-
kowicz ocenění za obětavou a nezištnou službu pro církev 32 mu-
žům a ženám.

28. 10. proběhl první diecézní výlov rybníka a také třetí setkání 
lesníků v oboře Hukvaldy. 

29. 10. mší svatou s biskupem Františkem Václavem Lobkowic-
zem vyvrcholily v Hněvošicích oslavy 20. výročí posvěcení farního 
kostela Krista, Dobrého Pastýře – prvního kostela, který byl  
v nové diecézi vysvěcen. 

Listopad

14.–16. 11. si v Charitním středisku Michala Magoneho na ostrav-
ském sídlišti Dubina, jež poskytuje bezpečné prostředí tzv. dětem 
ulice při řešení obtížných životních situací, připomněli 20 let  
existence. Součástí oslav byla i děkovná mše svatá, kterou v úterý 
15. 11. sloužil biskup Lobkowicz.

27. 11. proběhlo slavnostní otevření nového mládežnického cen-
tra v obci Novoselycja na Zakarpatské Ukrajině. Díky prostřed-
kům z Tříkrálové sbírky, finanční podpoře nadace VIA i finančním 
prostředkům místních dárců se v průběhu dvou let podařilo do-
končit tento projekt Diecézní charity ostravsko-opavské diecéze.

Prosinec

Počátkem prosince biskup František Václav požádal papeže Františka 
o jmenování pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi.
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3. 12. požehnal biskup František Václav Lobkowicz kapli na faře  
v Ostravě-Třebovicích. Fara prošla rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž 
součástí bylo i zbudování kaple sv. Josefa.

12. 12. se adventním setkáním u mariánského sloupu na Masary-
kově náměstí v Ostravě diecéze připojila k aktivitě, která se snaží 
obnovit tradice modliteb u mariánských sloupů v městech České 
republiky. Věřící se spolu s biskupem Lobkowiczem pomodlili  
za město Ostravu, diecézi a celý národ.

17. 12. dorazilo do diecéze Betlémské světlo. Na svinovské vlako-
vé nádraží je přivezli skauti, odtud pak bylo rozvezeno do jednot-
livých farností diecéze.
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Pastorace 

Pastorace je souborem činností, jimiž církev navenek i dovnitř 
realizuje svoje poslání. Znamená věnovat se lidem v jejich kon-
krétních životních podmínkách a ve světle a síle evangelia jim po-
máhat. Pastorační činnost pohlíží na člověka v celistvosti jeho ži-

vota a zachovává úctu k lidské osobě v její 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 nejobvyklejší a nejrozšířenější způsob pastorační péče círk-
ve 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 duchovním životě.

V roce 2016 bylo v naší diecézi pokřtěno celkem 2 899 osob  
(ve věku do 1 roku – 2 358, 1 až 17 let – 345). Zhruba stejný počet 
rodičovských párů byl připravován na křest svých dětí, což obnáší 
přípravu v podobě dvou až tří setkání s duchovním. Dalšími po-
křtěnými byli dospělí. Mezi ně patří všechny osoby starší 17 let, 
pokřtěno jich bylo 196. Přípravy na tento křest probíhají  
formou katechumenátu. Trvá zpravidla jeden rok i déle. V roce 
2016 byla udělena 634 dospělým svátost biřmování. Na území 
diecéze bylo uzavřeno 852 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 
zodpovědní v kategoriální pastoraci. Koordinaci v pastorační radě 
diecéze má na starosti biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. 
Média jsou v pastorační radě zastoupena 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 2016 podpořil Pastorační fond diecéze realizaci 31 pasto-
račních projektů farností a dalších subjektů na místní úrovni cel-
kovou částkou ve výši 506 000 Kč. Mezi zajímavé pastorační pro-
jekty patřil např. SummerJob – aktivita mladých lidí, kterou 
organizuje hnutí Dílo Mariino. Jedná se o týdenní 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“.
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Významné poutě s mezinárodním přesahem

Na území diecéze se odehrávají tři významné poutní události, kte-
ré jsou výrazem duchovního bratrství mezi národy. 

Uctít Pannu Marii, Královnu Pokoje, přišli v sobotu 20. 8. na hranici 
tří států Slováci, Poláci i Češi. Trojmezí u obce Hrčava se stalo již 
po osmé cílem poutníků tří sousedních zemí. Až 1500 „goralů“  
se zúčastnilo mše svaté, kterou sloužil biskup Tomáš Gális ze Žiliny 
a biskup Roman Pindel z diecéze Bielsko-Biala. Ostravsko- 
opavskou diecézi reprezentoval biskupský vikář Mons. Adam  
Rucki, který letos také kázal. 

 
Tradiční pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého, rodáka z Těšína,  
se slavila 4. září. Pestrý průvod s ostatky tohoto mučedníka přešel 
hranice a zamířil do českotěšínského farního kostela, kde sloužil 
mši svatou biskup F. V. Lobkowicz. Spolu s ním koncelebrovali 
biskup R. Pindel, jenž pronesl homilii, biskup Piotr Greger a něko-
lik desítek kněží ze Zaolží, Těšínského Slezska a Podbeskydí. 

Pouť národů se slavila na poutním místě Maria Hilf v Jeseníkách 
17. 9. S biskupem Františkem V. Lobkowiczem se zde setkali jed-
nak Mons. Paweł Stobrawa, pomocný biskup opolský, a jednak  
P. Joachim Giela, apoštolský vizitátor věřících a kněží bývalé  
německé arcidiecéze Vratislav a generálních vikariátů Branice  
a Kladsko v SRN. Na této pouti se zde setkávají k modlitbě za mír 
stovky věřících české, polské a německé národnosti.

Evangelizace

Evangelizace je poslušností Ježíšovu misijnímu poslání: „Jděte tedy,  
získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna  
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ 
(Mt 28,19-20). Tyto věty popisují chvíli, kdy Zmrtvýchvstalý posílá své 
učedníky hlásat evangelium v každé době a na každém místě, aby  
se víra v něho šířila do všech končin země. 

[...] Dnes jsou v tomto Ježíšovu ,jděte‘ přítomny neustále nové scénáře 
a výzvy evangelizačního poslání církve a my všichni jsme povoláni  
k tomuto novému misionářskému ,vyjití‘. (Evangelii gaudium, 19.20)

Evangelizace v ulicích

V rámci Dnů víry se uskutečnilo veřejné představení aktivit pasto-
račních center biskupství na Masarykově náměstí. Zde a v ulicích 
Ostravy mohli lidé potkat kněze, řeholníky i další věřící, kteří 
nabízeli lidem kapesní Evangelium sv. Lukáše a možnost rozhovo-
ru o víře a o Ježíši Kristu. Vydání evangelia pro tento misijní pro-
jekt podpořila svým příspěvkem F-nadace.

Evangelizační kurzy

Společenství Zacheus ve spolupráci se Školou evangelizace  
sv. Ondřeje připravilo několik evangelizačních kurzů pro spole-
čenství ve farnostech i pro jednotlivce, kteří pomáhají lidem pro-
hloubit svůj duchovní život a objevit poslání k evangelizaci. Jedná  
se o kurzy Nový život, Emauzy, Jan a Společná cesta (pro manželské 
 páry). Tyto kurzy probíhají jednak v Centru volnočasových aktivit  
v Hati a jednak v Exercičním domě v Českém Těšíně.
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Centrum pro rodinu 
a sociální péči 

V roce 2016 nabídlo následující programy:

I. Příprava na manželství

Školská primární prevence – příprava na zodpovědnou lásku. 
Na 54 školách se zúčastnilo 2 474 žáků.

Škola partnerství – bližší příprava na manželství v rozsahu pěti 
víkendových setkání, absolvovalo ji 42 osob. 

Bezprostřední příprava na manželství – výpomoc vyškolených 
lektorů kněžím se vztahovými tématy v rámci příprav ke sňatku.  
Na různých místech diecéze se uskutečnilo na 50 schůzek.
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II. Podpora fungování rodiny 

Manželská setkání – týdenní program nabízející možnost sebe-
poznání, rozvoje osobnosti, zlepšení rodinných, rodičovských  
i partnerských kompetencí. Celková účast na akcích tohoto pro-
gramu (letní týdenní kurz, dva víkendové semináře) – 553 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 21 párů.

Kurz efektivního rodičovství – cílem je posílení rodičovských 
kompetencí, 10 kurzů absolvovalo 132 účastníků.

Kurz Manželské večery – 8 večerních setkání zaměřených na upev- 
nění vztahu mezi manžely. Proběhly 2 kurzy pro celkem 18 párů.

Duchovní obnovy – jednodenní i vícedenní, pro manžele i zvlášť 
pro muže a ženy. Celkem 295 účastníků.

Semináře – jak pro manžele (36 účastníků, zaměřeno na vybu-
dování rovnováhy mezi dáváním a přijímáním ve vztazích a na spo-
lečný život manželů poté, co se děti postaví na vlastní nohy), tak 
samostatně pro ženy (56 žen – rozvoj osobnosti, porozumění 
osobnosti muže).  

Víkendy pro ženy – nabízejí vzdělání a relaxaci, duchovní zamy-
šlení, prostor pro sdílení. Dva víkendy navštívilo celkem 41 žen.

Biblické židovské tance – dva výukové kurzy, celkem 32 žen.

III. Poradna pro vztahy a rodinu

Psychologického a pastorálně-terapeutického poraden-
ství, mediací a rodinných konzultací a také poradenství  
v oblasti plánování rodičovství využilo celkem 556 klientů, 
mnozí z nich opakovaně.

IV. Podpora a doprovázení pěstounských rodin

Přednášky, semináře, kurzy pro pěstouny, základní poradenství  
či zprostředkování odborného poradenství bylo nabídnuto 20 pěs-
tounským rodinám, které mají v péči 22 dětí.

V. Přednášková a vzdělávací činnost

Zahrnuje přednášky pro veřejnost (31 přednášek, 1110 poslucha-
čů), školení plánování rodičovství přirozenou metodou (2 školení, 
celkem 31 osob), ale i ministerstvem školství akreditované vzdělá-
vání pedagogických pracovníků (2 konference, celkem 140 učitelů).

VI. Programy pro seniory

Aktivizační, vzdělávací, duchovní i duchovně-vzdělávací programy. 
Celkem 105 akcí, 2 654 účastníků.

VII. Výstavy

Interaktivní a autorské výstavy připomínající hodnoty rodiny či vý-
znamné osobnosti zhlédlo na různých místech republiky, ale také 
v Krakově na Světovém setkání mládeže celkem více než 40 000 osob.
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Diecézní centrum pro mládež 

Hlavním posláním DCM je zprostředkovat kontakt mezi diecézním 
biskupem a mladými lidmi. O to se snaží zejména při Diecézním 
setkání mládeže, jež je před Květnou nedělí každoroční oslavou 
Světového dne mládeže. DCM spolupracuje s centry pro mládež 
ostatních diecézí v rámci Sekce pro mládež České biskupské kon-
ference a zástupci DCM se účastní pravidelných zasedání Sekce. 
Pobytem na Studijně formačním kurzu Sekce pro mládež ČBK 
získávají pracovníci centra speciální formaci a studijní přípravu pro 
diecézní pastoraci mládeže. V letošním roce byl vystřídán ve funkci 
ředitele Diecézního centra mládeže a Diecézního střediska mládeže 
P. Kamil Strak. Novým ředitelem obou celků se stal P. Jan Slavík,  
do té doby působící jako kaplan Diecézního střediska mládeže.

Diecézní centrum mládeže úzce spolupracuje s Diecézním stře-
diskem mládeže 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 setkání dětí  
a mládeže sjíždějících se sem kvůli smysluplnému využití svého 
volného času. Probíhají zde jednorázové aktivity, ale také tematic-
ky zaměřené víkendy, vzdělávací kurzy, prázdninové pobyty a let-
ní tábory. Těchto akcí je přes 30 včetně střediskového plesu.
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Aktivity centra v roce 2016

Diecézní úroveň

Večer mladých

Setkání mladých na biskupství se mší svatou a tématem. 

Témata Večerů mladých: Křesťan a hudba; Večer Taizé; Mexiko – krása 
s bolestí; Vanuatu – misie, která přežila cyklon; Večer her; Misie v Ekvá-
doru; Závislosti ve vztazích; Pavel Helan; Irák – jeho krásy i bolesti;  
Zakončení školního roku na biskupství. 

15. pouť do Taizé

Pouť do Taizé probíhala v tradičním termínu začátku února. Pouti 
se zúčastnilo 39 poutníků nejen z naší diecéze, ale z celé republi-
ky. V průběhu pobytu se setkávali s bratrem Wojtkem, který  
má na starosti poutníky z naší republiky. 

(31. 1. – 8. 2., 39 účastníků)

18. diecézní setkání mládeže Český Těšín

Zaměření diecézního setkání mládeže v Českém Těšíně vycházelo z pří- 
pravy na setkání v Krakově. Tématem bylo: „Blahoslavení milosrdní, 
neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Mladé účastníky setkání čekala nejen katecheze po skupinách, kterou 
v rámci ekumeny připravili evangeličtí pastoři, ale i celonoční adorace  
či řada zajímavých workshopů.

Setkání začalo již v pátek večer, kdy se sjížděli účastníci ke kostelu  
a ubytovali se v blízké tělocvičně, úvodním programem v kostele a noční 
hrou. Zakončení proběhlo mší svatou v místním kostele Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova. Celkově se přijelo podívat do Českého Těšína 450 mla-
dých a při mši byli posíleni o místní farníky.

(11.–12. 3. cca 450 účastníků)

Naddiecézní úroveň

Světové setkání mládeže s papežem v Krakově

V letošním roce se uskutečnilo setkání mládeže v blízkém polském městě 
– v Krakově. Z naší diecéze se na setkání vydalo 750 mladých a skončili 
jsme tak 3. v porovnání s ostatními diecézemi (před námi se počtem 

přihlášených umístily jen Brno a Olomouc). Z tohoto čísla celých 350 jelo 
na předprogram (část programu v diecézích hostitelské země před hlav-
ním programem). Naši mladí ho strávili v diecézi Sosnowiec s dalšími 
mladými poutníky z Anglie, Argentiny, Austrálie, Bolívie, Botswany, Bruneje, 
Česka, Ekvádoru, Francie, Ghany, Haiti, Hongkongu, Indie, Itálie, Litvy, 
Malajsie, Malty, Mexika, Moldávie, Portorika, Řecka, Salvádoru, Sloven-
ska, Španělska, Ukrajiny, Ugandy, USA a Venezuely.

Ve dnech od 26. do 31. 7. pak byl program v Krakově v Českém národ-
ním centru a vyvrcholení setkání s papežem proběhlo v sobotu 30. 7. 
noční vigilií na Campus Misericordiae a při závěrečné mši svaté v neděli 
31. 7. s papežem Františkem.

(26. 7.–31. 7., 750 účastníků)

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, Signaly.cz);

• Dětské letní tábory – spolupráce; 

• Spolupráce s ostatními diecézními centry.

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.

SLUŽBA CÍRKEVNÍM SPOLEČENSTVÍM

Analýza katechetické činnosti v diecézi

V roce 2016 realizovalo KPC projekt analýzy katechetické činnos-
ti v diecézi. K rozhodnutí o realizaci došlo nejen proto, že analýza 
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náleží k hlavním úkolům diecézních katechetických center, ale 
především proto, že 20. výročí vzniku diecéze se nabízelo jako 
vhodná příležitost pro bilancování a vytyčení nového směřování  
i v oblasti katecheze. 

Výzkum se realizoval ve dvou krocích. V prvním se mapoval aktu-
ální stav katechetické činnosti formou dotazníkového šetření. 
Druhým krokem byla moderovaná diskuze nad výsledky dotazní-
ků. Diskuze probíhala zvlášť v každém děkanátu mezi kněžími  
a laickými katechety. Následně pracovní skupina složená z pracov-
nic KPC a oslovených kněží diecéze vytvořila soubor doporučení 
pro každý děkanát a pro činnost KPC. Pro KPC se doporučení 
stala prioritou pro směřování činnosti v následujících letech. 

V ostravsko-opavské diecézi se analýza v této podobě a rozsahu 
konala vůbec poprvé. 

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 
2015/2016 navštěvovalo v naší diecézi výuku náboženství 7 423 žáků 
prvních až devátých ročníků ZŠ. Z tohoto počtu bylo 5 609 žáků 
vyučováno ve školním prostředí a 1 814 žáků na farách. Celkem 
776 vyučovacích hodin týdně vyučovalo 247 vyučujících – 132 kněží 
a jáhnů a 115 laických vyučujících náboženství. 

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 probíhá od října 2014. Akreditovaný kurz je realizován  
ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a slouží k rozšíření kvalifikace učitelů. Ve šk. roce 
2015/16 proběhlo 14 výukových dnů formou přednášek i praktic-
ky zaměřených didaktických aplikací.

 Praxe studentů CMTF UP Olomouc

Katechetické a pedagogické centrum každoročně zajišťuje ve spo-
lupráci s Teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 
praxe z předmětu Náboženství. V roce 2016 se praxe zúčastnilo 
7 studentů oboru Katolická teologie – 5 bohoslovců a dva laici. 
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Vzdělávací semináře z oblasti výuky náboženství, 
katecheze a pastorace

Ve šk. roce 2015/2016 centrum nabídlo pět vzdělávacích seminářů 
z této oblasti a jednu duchovní obnovu pro katechety s Českým 
katolickým biblickým dílem. Jeho zaměstnanci se též individuálně 
věnovali začínajícím vyučujícím náboženství.

SLUŽBA ŠKOLÁM

Akreditované vzdělávací akce pro pedagogy 

Ve šk. roce 2015/2016 se konalo 10 vzdělávacích akcí akreditova-
ných MŠMT ČR v rámci DVPP. Semináře nabízejí rozšíření znalos-
tí z oblasti křesťanství i získání konkrétních metodických návodů, 
jak témata zprostředkovat žákům.

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), centrum koordinuje a realizuje 
jejich průběh. Ve šk. roce 2015/2016 bylo realizováno celkem 580 
výukových programů na 68 školách. Více než 7 000 žáků se tak 
setkalo s křesťanstvím díky 42 proškoleným lektorům z řad  
kněží, vyučujících náboženství, katechetů a pedagogů. V několika 

farnostech byl také pro školy realizován Katechetickým a pedago-
gickým centrem připravený projekt Kostel v naší obci.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ 

1. 7. 2016 se v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře  
Prašivá v Beskydech uskutečnilo setkání dětí s otcem biskupem 
Františkem Václavem Lobkowiczem pod názvem SESTRA ZEMĚ 
VOLÁ KE MNĚ. Program byl inspirován encyklikou papeže Fran-
tiška Laudato si’, která pojednává o péči o náš společný domov, 
naši Zemi. Setkání se zúčastnilo 1300 dětí. Během programu,  
do kterého bylo zapojeno 100 dobrovolníků, mohly děti objevovat, 
jak se dá šetrně chovat k naší Zemi a druhým lidem. V doprovodné 
sbírce realizované ve spolupráci s ADROU Frýdek-Místek bylo 
vybráno 528 párů ponožek, kartáčků a zubních past pro uprchlíky 
a lidi bez domova.

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 
pracovníci. Pevnou součástí biskupské kurie je pastorační úsek, 
který tvoří Centrum pro rodinu a sociální péči, Diecézní centrum 
pro mládež (s Diecézním střediskem mládeže ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí), Katechetické a pedagogické centrum.

V roce 2016 došlo ke změně diecézního kaplana pro ministranty. 
Nově byl do této služby ustanoven P. Jakub Dominik Štefík. Diecé-
zní pouť ministrantů proběhla s v sobotu 8. 10. v Bartošovicích  
na Novojičínsku. Povzbuzením byla hojná účast a pestrý program 
pro víc jak 300 služebníků oltáře.
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Duchovním rádcem skautů je P. Petr Smolek, který má kromě 
podílu na organizaci Lesní školy na starosti tradiční bohoslužbu  
ke cti sv. Jiří na Ivančeně, kterou letos celebroval biskupský vikář  
P. Vít Zatloukal.

Pastorací mezi ostravskými vysokoškoláky je pověřen P. Vojtěch 
Janšta. Po odchodu P. Františka Blahy, SDB, převzal roli spolupra-
covníka v centru města P. František Ptáček, SDB, v Opavě se do-
provázení vysokoškolských studentů věnuje řeholní sestra Moni-
ka 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 
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 zasahu-
jí do vyloučených lokalit. Pro pastorační projekt pro evangelizaci 
Romů, který je realizován ve spolupráci s Pastoračným centrem 
Rómov v Čičave (SR), bylo vyčleněno 500 000 Kč a byli zaměstná-
ni pastorační asistenti. V rámci Dnů víry uspořádali evangelizační 
program ve vyloučených lokalitách.

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

P. Roman Macura příležitostně spolupracuje s terapeutickou  
komunitou Pastor Bonus v Podlesí ve službě lidem s drogovou 
závislostí. 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 zastupují v diecézní pastorač-
ní radě službu trvalých jáhnů, péči o církevní spolky a nová hnutí 
a komunity. P. Bogdan Stępień, OSPPE, je zástupcem Katolické 
charismatické 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 je 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  

Odbor církevního školství zajišťuje dle školské legislativy plnění 
úkolů vyplývajících z funkce zřizovatele církevních škol a školských 
zařízení. Zajišťuje dále metodické vedení školám a školským zaříze-
ním v oblasti pedagogické, duchovní, ekonomické, legislativní a do-
kumentace školy. Provádí kontrolní činnost na školách a školských 
zařízeních ve spolupráci s dalšími subjekty.

Biskupství ostravsko-opavské bylo k 1. 1. 2016 
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-
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 podílejí 
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se na pořádání různých akcí, např. adventních koncertů, celore-
publikového turnaje ve florbalu chlapců církevních škol, BIGY 
OPEN. V loňském školním roce se studentka školy stala vítězkou 
celostátního kola soutěže „Bible a my“. BiGy zrekonstruovalo 
školní dvůr a vybudovalo pro studenty venkovní posilovnu, do-
skočiště pro skok daleký a altán, ve kterém může probíhat výuka.

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 má otevřeny 3 čtyřleté maturitní obory 
Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Soci-
ální činnost (tyto dva obory je možné studovat i ve zkrácené  
tříleté formě dálkového studia) a od školního roku 2017/18  
otevírá nový obor Zdravotnický asistent. Škola nabízí také  jeden 
tříletý zdravotnický obor Ošetřovatel. Při škole působí Středisko 
volného času a Domov mládeže pro 70 studentů. Škola organizuje 
Celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních škol. 

Její sbor Datio slaví při svých vystoupeních úspěchy na meziná-
rodních festivalech a na koncertech doma i v zahraničí. Ve školním 
roce 2016/17 navštívila školu ČŠI, její hodnocení klimatu školy  
a podmínek vzdělávání bylo opakovaně velmi pozitivní.

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, 
kontrabas 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 veřejnosti. V náročném výběrovém řízení 
uspěl hráč lesního rohu a využil tak možnost hrát na koncertě  
s orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

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 Čes-
ké katolické charity „Adopce na dálku“. Škola je umístěná ve dvou 
budovách, devět ročníků je v Hradci nad Moravicí, pět v Opavě-
-Jaktaři. Škola organizuje rovněž zajímavé prázdninové akce.

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice 
– www.zdislava.net

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice poskytuje žákům základ-
ní 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 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 velká a pravidelná činnost  
na poli sociálních a dobročinných aktivit – např. účast na akcích typu 
Tříkrálová sbírka, návštěva domovů důchodců či výzdoba LDN.
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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 po-
třebným dětem. Škola usiluje o pozitivní a ohleduplné vzdělávací 
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 hod-
noty, v jejichž rámci je realizována výchovně-vzdělávací činnost.  
Škola realizuje velkou inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími  
potřebami. Inkluze je na vysoké profesionální úrovni a slouží také 
jako nabídka praktické metodické pomoci pro školy veřejné. 
Dlouhodobě se zapojuje do řady projektů. 

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-
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. Dětský 

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

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

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově je nej-
větším poskytovatelem volnočasových aktivit v Havířově, kde dě-
ti a mládež prostřednictvím rozličných aktivit naplňují svůj volný 
čas. Snaží se je vést k zodpovědnosti a lepšímu začlenění do spo-
lečnosti 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 soc. vyloučených loka-
litách, romské etnikum a sociálně slabé rodiny. Vychází z preven-
tivního výchovného systému sv. Jana Boska. Při zájmovém vzdělá-
vání (kroužky, kluby, kursy) nabízí pobytové a příměstské tábory, 
spontánní činnosti a další. Svou nabídku středisko rozšířilo o akti-
vity pro dospělé klienty a seniory.

Další církevní školy a školská zařízení v diecézi zři- 
zované 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

Webové stránky

Na diecézním webu www.doo.cz byla pro rok 2016 vytvořena sekce 
Svatý rok milosrdenství. Na této stránce mohli zájemci najít rozcest-
ník důležitých dokumentů a aktivit Svatého roku spolu s průběžně 
aktualizovaným přehledem událostí spojených se Svatým rokem mi-
losrdenství a jubilejním rokem diecéze. Nově se na diecézním webu 
objevila také stránka „Stálá zpovědní služba“, která informuje o zpo-

vědní službě u Svatých bran milosrdenství především v katedrále 
v Ostravě a konkatedrále v Opavě. Zvláště druhá jmenovaná stránka 
zaznamenala v jubilejním roce více než 80 tisíc návštěv.

Sociální sítě

U příležitosti 20. výročí založení diecéze byl spuštěn ofi ciální face-
bookový profi l. Od 2. 6. 2016 se na stránce https://facebook.com/
doo.cz objevovaly upoutávky na články z diecézního webu, fotogale-
rie a postřehy z oslav 20. výročí diecéze. Prvním příspěvkem na diecé-
zním facebooku byl pozdrav biskupa Františka Václava Lobkowicze. 
Svůj vlastní profi l měly na sociální síti Facebook také Dny víry.

Logo 20. výročí

Všechny události spojené s 20. výročím spojovalo v mediální pre-
zentaci jednotné logo diecézního jubilea, jehož autorkou je grafi čka 
Irena Foralová.

Tištěná média

Biskupství vydává diecézní zpravodaj OKNO, který je v celkovém 
nákladu 3200 kusů každý měsíc distribuován do farností, aby infor-
moval o dění v diecézi. Týdenní aktuality ze života diecéze nabízí 
také diecézní příloha Katolického týdeníku. Na její přípravě se po-
dílejí pracovníci tiskového oddělení biskupství.

objevila také stránka „Stálá zpovědní služba“, která informuje o zpo-
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Církevní turistika

Lednová účast na veletrhu Cestovního ruchu – Regiontour v Brně, 
v rámci něhož proběhlo setkání koordinátorů církevní turistiky, 
přinesla řadu nových zkušeností z oblasti marketingu cestovního 
ruchu. Bezprostředně po veletrhu se uskutečnilo jednání se zá-
stupci organizace CzechTourism s výsledkem dohody o přípravě 
memoranda o spolupráci v oblasti propagace cestovního ruchu. 
Další vývoj činnosti se proto zaměřil na analýzu potřeby sestavení 
strategického dokumentu pro rozvoj církevní turistiky, který by 
umožnil její „konkurenceschopnost“ v segmentu cestovního ruchu.  

V květnu 2016 byla předložena žádost o dotaci na projekt „Cír-
kevní turistika“, která byla následně v srpnu schválena. Poskytova-
telem dotace ve výši 30 tis. euro byl Euroregion Silesia. Hodnota 
spolufinancování veškerých uznatelných nákladů projektu před-
stavuje cca 64 %. Projekt realizovaný od září 2016 do září 2017 
obsahuje níže uvedené aktivity:

 09/2016-09/2017 Provedení analýzy a tvorba Strategie 
  Církevní turistiky.

  Tvorba turistické brožurky propagující  
  Duchovní dominanty ostravsko-opavské  
  diecéze. 

  Vývoj a produkce edukační deskové hry  
  pro děti a dospělé.  

 19.–22. 1. 2017 Účast na veletrhu cestovního ruchu  
  Regiontour v Brně. 

 24.–26. 2. 2017 Účast na veletrhu cestovního ruchu  
  v polské Vratislavi. 

 3.–5. 3. 2017 Účast na veletrhu cestovního ruchu  
  Dovolená a Region, Lázeňství v Ostravě.

 04/2017 Vyškolení dvou průvodců cestovního ruchu  
  se zaměřením na průvodcovskou činnost  
  v církevních objektech.

Velká část činností v r. 2016 byla zaštítěna získanou dotací z pro-
gramu Interreg V-A Česká republika - Polsko. V druhé polovině roku 
tak byla zahájena činnost na všech uvedených aktivitách ve spolu-
práci s dlouholetým partnerem s biskupstvím v polské Opoli. Rok 
2016 byl zakončen dohodou o spolupráci s novými zájemci o propa-
gaci památek, poutních tras a ubytování na www.cirkevnituristika.cz.
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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, 
duševní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na jejich vyznání, 
rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bliž-
nímu, 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 znamena-
jí 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. 

Od roku 2016 tvoří Diecézní charitu ostravsko-opavskou 18 oblast-
ních Charit. DCHOO se v tomto roce rozšířila o novou oblastní 
Charitu sv. Martina, která má sídlo v Malé Morávce a poskytuje 
služby v regionu Bruntálska. Celkem bylo možné v Diecézi ostravsko- 
opavské využít 161 charitních zařízení a zdravotně sociálních služeb, 
které posloužily více než 12 000 klientů.

V ostravsko-opavské diecézi  
v roce 2016 pomáhaly

Charita sv. Alexandra

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 sv. Martina

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Charita Opava

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Třinec
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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

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

Další aktivity

DCHOO v roce 2016 zorganizovala již pošestnácté Tříkrálovou 
sbírku, jejíž výtěžek činil 14 920 585 Kč. Ve spolupráci s farnostmi 
se podílela na Postní almužně a v červnu spolupořádala 6. ročník 
mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie.

V roce 2016 pracovalo v oblastních Charitách a střediscích 1 313 za- 
městnanců, přičemž se hospodařilo se schváleným rozpočtem  
493 mil. Kč.
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Hospodaření Diecéze 
ostravsko-opavské v roce 2016 

Hlavním zdrojem výnosů Biskupství ostravsko-opavského byl  
příspěvek státu dle zákona 428/2012 Sb. (ve výši 97 292 tis. Kč dle  
§ 17 uvedeného zákona) a výnosy z hospodaření odboru Biskup-
ských lesů.

Mzdové náklady průměrného přepočteného stavu 406 zaměstnan-
ců Biskupství ostravsko-opavského činily 105 303 tis. Kč (účet 521).

Hlavními náklady potom 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.

V tabulce výnosů nejsou u farností zachyceny sbírky a dary na in-
vestice roku 2016 v celkové výši 10 116 tis. Kč a sbírky a dary  
na budoucí opravy a investice v celkové výši 19 292 tis. Kč.

Dále v tabulce výnosů i nákladů nejsou z důvodu změny metodiky 
účtování zachyceny vyhlášené diecézní sbírky ve výši 14 844 tis. Kč.

Výnosy
(tis. Kč)

Biskupství  
ostravsko- 
opavské

Farnosti

dotace 7 676 40 939

nájem 13 610 21 651

tržby za vlastní výrobky, zboží, 
služby

428 324 1 140

dary, sbírky, příspěvky, čerpání 
fondů na opravy

120 829 89 670

výnosy z finančního majetku 17 530 6

prodej dlouhodobého majetku 8 473 4 362

ostatní 15 229 13 932

celkem 611 671 171 700

Náklady                                                      
(tis. Kč)

Biskupství 
ostravsko- 
opavské

Farnosti

mzdy 105 303 5 922

sociální a zdravotní pojištění 35 624 1 680

zákonné sociální náklady 
(benefity, stravenky)

4 997 20

odpisy, prodaný majetek 45 205 14 816

režie (materiál, energie, služby) 224 029 46 632

opravy a údržba 82 017 81 585

dary a příspěvky 19 602 2 334

daně (vč. daně z příjmů 
právnických osob)

20 389 3 333

zákonná tvorba rezerv 17 193 0

ostatní 6 726 2 499

celkem 561 085 158 821
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Stavební akce – výčet  

Biskupství ostravsko-opavské se v roce 2016 podílelo na řadě investičních a neinvestičních akcí realizovaných farnostmi. Celkově  
biskupství přispělo farnostem částkou 10 507 063 Kč. Přehled nejvýznamnějších akcí, na kterých se biskupství podílelo, uvádíme v tabulce.

Obec Realizátor Popis akcí

Bělá pod Pradědem 
– Domašov

Biskupství ostravsko-opavské Sanace zdiva proti vlhkosti – podřezávka zdiva fary v Dolním Domašově

Bílovec ŘKF Bílovec Odvodnění kostela sv. Mikuláše v Bílovci

Bohumín-Vrbice ŘKF Bohumín-Starý Bohumín Oprava varhan v kostele sv. Kateřiny a Jakuba ve Vrbici

Bohušov ŘKF Bohušov Adaptace fary v Bohušově na ubytování

Bordovice ŘKF Lichnov u Nového Jičína Oprava varhan v kapli Panny Marie v Bordovicích

Bruntál ŘKF Bruntál Obnova střechy na kostele Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu

Břidličná ŘKF Břidličná Oprava kamenné zdi pod kostelem Tří králů v Břidličné – etapa

Čeladná ŘKF Čeladná Výroba a osazení 5 ks vitráží v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné

Čeladná ŘKF Čeladná Oprava varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné

Dětmarovice ŘKF Dětmarovice Oprava varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích – etapa

Fulnek – Děrné ŘKF Fulnek Obnova schodiště a vstupní brány ke hřbitovu v Děrném

Heřmanice u Oder ŘKF Véska
Obnova střechy, fasády a výroba nových oken a dveří na kapli sv. Jana 
Nepomuckého v Heřmanicích u Oder

Hladké Životice ŘKF Hladké Životice
Obnova severní strany hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše  
v Hladkých Životicích

Holčovice ŘKF Holčovice
Odvodnění kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích 
– etapa

Horní Benešov ŘKF Horní Benešov Oprava varhan v kostele sv. Kateřiny v Horním Benešově

Horní Domaslavice ŘKF Domaslavice Provedení nové elektroinstalace a výmalba fary v Horních Domaslavicích

Horní Město ŘKF Horní Město
Obnova fasády západní strany lodi a presbytáře kostela sv. Máří 
Magdalény v Horním Městě

Horní Město – Dobřečov ŘKF Horní Město
Obnova fasády, výplní otvorů a údržba střech kaple sv. Jana Křtitele  
v Dobřečově
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Obec Realizátor Popis akcí

Hynčice ŘKF Hynčice Výměna okapních žlabů a svodů na kostele sv. Mikuláše v Hynčicích

Jakartovice-Bohdanovice ŘKF Bohdanovice Výměna vstupních dveří kostela sv. Michaela v Bohdanovicích

Jakartovice-Deštné ŘKF Jakartovice
Obnova krovu, výměna krytiny a klempířských prvků na kostele 
Navštívení Panny Marie v Deštném – etapa   

Javorník ŘKF Javorník ve Slezsku
Odkrytí a restaurování středověkých nástěnných maleb v lodi kostela  
sv. Kříže v Javorníku-Vsi – etapa

Javorník-Bílý Potok ŘKF Bílý Potok Obnova fasády věže a průčelí kostela, nátěr střechy věže kostela  
sv. Vavřince v Bílém Potoce

Jindřichov ŘKF Jindřichov u Krnova Obnova krovu severní boční lodi kostela sv. Mikuláše v Jindřichově

Jiříkov-Kněžpole ŘKF Huzová Obnova věže kaple sv. Jana Křtitele v Kněžpoli

Kopřivnice-Lubina ŘKF Lubina Restaurování 10 ks vitráží na kostele sv. Václava v Lubině

Kopřivnice-Vlčovice ŘKF Vlčovice Obnova krovu věže kostela Všech svatých ve Vlčovicích

Kujavy ŘKF Kujavy Obnova krovu a střech na kostele sv. Michala v Kujavách – dokončení 
střechy presbytáře

Kunčice 
pod Ondřejníkem

ŘKF Kunčice 
pod Ondřejníkem

Nátěr střech a obnova fasády věže a průčelí kostela sv. Máří Magdalény  
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Litultovice ŘKF Litultovice Obnova věže kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích

Moravský Beroun 
– Sedm Dvorů

ŘKF Moravský Beroun Obnova koruny obvodového zdiva zničené kaple sv. Jana Nepomuckého  
v Sedmi Dvorech

Mošnov ŘKF Mošnov Obnova krovů a střech na kostele sv. Markéty v Mošnově

Neplachovice ŘKF Neplachovice Obnova střechy lodi kostela sv. Jana Křtitele v Neplachovicích

Oldřišov ŘKF Oldřišov Statické zajištění kostela Narození Panny Marie v Oldřišově

Orlová ŘKF Orlová Obnova části ohradní zdi kolem kostela Narození Panny Marie v Orlové

Ostrava-Hrušov ŘKF Ostrava-Hrušov Restaurování kamenného portálu a vitráže na kostele sv. Františka  
a Viktora v Ostravě-Hrušově

Ostrava-Moravská 
Ostrava

ŘKF Ostrava-Moravská 
Ostrava

Plošina pro bezbariérový přístup do katedrály Božského Spasitele  
v Ostravě

Ostrava-Polanka ŘKF Ostrava-Polanka Obnova věže kostela sv. Anny v Polance nad Odrou – etapa

Ostrava-Třebovice ŘKF Ostrava-Třebovice Rekonstrukce interiéru fary v Ostravě-Třebovicích

Paskov ŘKF Paskov Sanace zdiva proti vlhkosti kostela sv. Vavřince v Paskově

Petřvald-Dvorek ŘKF Petřvald u Nového Jičína Generální obnova kaple Panny Marie na Dvorku

Písečná ŘKF Písečná Pořízení nového topení na faře v Písečné
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Obec Realizátor Popis akcí

Raduň ŘKF Raduň
Obnova fasády severní boční lodi a výplní otvorů kostela Nejsvětější 
Trojice v Raduni

Ropice ŘKF Ropice Obnova fasády a odvodnění levé hrobky v areálu hřbitova v Ropici

Rudná pod Pradědem ŘKF Rudná pod Pradědem
Obnova střechy lodi kostela a nátěr střechy věže kostela sv. Jana Křtitele  
v Rudné pod Pradědem

Rybí ŘKF Rybí Obnova stropů kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí

Rýmařov ŘKF Rýmařov Obnova střechy věže budovy fary v Rýmařově

Slatina u Bílovce ŘKF Slatina u Bílovce Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině u Bílovce

Slezské Rudoltice ŘKF Slezské Rudoltice Obnova střechy hospodářské budovy ve Slezských Rudolticích

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

Staré Město ŘKF Frýdek Obnova střechy lodi kostela sv. Josefa ve Starém Městě u Frýdku-Místku

Suchdol nad Odrou ŘKF Suchdol nad Odrou Nátěr šindelových střech na kostele Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou

Sviadnov ŘKF Místek Obnova krytiny střechy lodi kostela sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově

Šenov u Ostravy ŘKF Šenov u Ostravy
Dokončení obnovy fasády severní věže kostela, obnova kamenného soklu  
a restaurování výplní otvorů kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově

Štramberk ŘKF Štramberk Obnova kopule a fasády věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku

Třemešná ŘKF Třemešná
Dokončení obnovy střechy lodi kostela a sanace krovu na bočním 
přístavku kostela sv. Šebestiána v Třemešné

Uhelná ŘKF Uhelná Dokončení obnovy fasády kostela sv. Kateřiny v Uhelné

Vápenná ŘKF Vápenná Oprava komínů a nátěr střechy na budově fary ve Vápenné

Vidnava ŘKF Vidnava Obnova fasády a údržba střech na kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě

Vlčice ŘKF Vlčice
Obnova části hřbitovní zdi, schodiště a kapličky u kostela  
sv. Bartoloměje ve Vlčicích

Vratimov ŘKF Vratimov Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově

Vražné ŘKF Vražné Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla ve Vražném

Zlaté Hory ŘKF Zlaté Hory
Kompletní  odvodnění kostela  a terénní úpravy okolí kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách

Zlaté Hory ŘKF Zlaté Hory Nátěr šindelové krytiny střechy na kapli sv. Rocha ve Zlatých Horách

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

Obnova fasády a sanační práce na severní straně kostela  
sv. Jana Křtitele v Horním Údolí

Žulová ŘKF Žulová Obnova části hradební zdi kolem kostela sv. Josefa v Žulové
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Biskupské lesy 

Rok 2016 byl již třetím rokem fungování odboru Biskupské lesy, který má za úkol správu a hospodaření v lesích  
v majetku BOO. Způsob obhospodařování Biskupských lesů se nezměnil, došlo ke stabilizaci lesního majetku, 
kdy během roku 2016 byl vydán prakticky z 99, 9 %, a pracovníci BL se tak mohli naplno věnovat své činnosti.
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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 Ostravě o výměře 908 ha.

Ke konci roku 2016 zajišťovali chod BL 63 technicko-hospodářští 
pracovníci a 3 dělníci v oboře Hukvaldy.

Odborné lesnické hospodaření

V roce 2016 bylo v lesích BOO vytěženo 254 144 m3 dříví, z toho 
241 444 m3 jehličnatého a 12 700 m3 listnatého. Podíl nahodilých 
těžeb byl poměrně vysoký – 55 %. Šlo především o likvidaci usy-
chajících, václavkou a kůrovci napadených smrkových porostů,  
a to na revírech Ondřejník, Javorník, Hukvaldy a Trojanovice.  
I přes tento nepříznivý poměr těžeb, který vždy znamená zvýše-
nou pracnost a nižší zpeněžení vyrobeného dříví, se BL podařilo 
realizovat výchovné zásahy v lesních porostech, především ve věku 
do čtyřiceti let v takové výši, která odpovídá potřebám lesa a jeho 
dalšímu zdárnému vývoji.

V rámci obchodní politiky BL pokračovaly v nastoupené cestě, 
tedy v orientaci na velké dřevozpracující podniky v regionu (např. 
Mayr Melnhof Holz Paskov, Biocel Paskov, Stora Enso Wood Pro-
ducts apod.). Nemalá část vyrobeného dříví byla určena i pro re-
gionální zpracovatele či přímo pro jednotlivé fyzické osoby, a to  
v případě prodeje paliva. S velkými firmami jsou uzavírány smlou-
vy na dobu jednoho roku s pravidelnými kvartálními cenovými 
jednáními. V roce 2016 bylo takto uzavřeno 49 smluv. U regionál-
ního prodeje preferují BL jednoznačně platbu v hotovosti.

Pěstební činnost, která je výlučně nákladová, ale pro zdárný vývoj 
lesa bezpodmínečně nutná, byla realizována ve výši 35 430 tis. Kč. 
Šlo především o výkony nutné pro obnovu, zdárný růst a výchovu 
lesa, jako např. zalesňování spolu s následnou péčí o založené kul-

tury, jako je ochrana proti buřeni či zvěři, dále prořezávky mla-
dých porostů, zajištění ochrany lesa především proti kůrovcům 
apod.

Tradičně velkou pozornost BL věnovaly opravám a údržbě lesní 
infrastruktury, kde na opravu a údržbu lesních cest bylo čerpáno 
56 621 tis. Kč a na opravu budov ve správě BL pak 20 511 tis. Kč. 

Významný podíl na úspěšném hospodaření BL má i myslivost.  
V současné době je BOO držitelem 18 vlastních honiteb, z nichž 
je 6 v pronájmu a v ostatních honitbách je provoz myslivosti  
v režii BL. Hlavní zvěří je zvěř jelení, v jejímž chovu dosahují dob-
rých výsledků, doplňující je pak zvěř srnčí. Biskupské lesy se mo-
hou pyšnit tím, že zde žije poslední fragment populace tetřeva 
hlušce a známá trojice velkých šelem – medvěd, vlk a rys.

Samostatnou kapitolou myslivosti je obora Hukvaldy, jakožto  
vysoce specializovaný objekt pro chov daňčí a mufloní zvěře, kde 
BL dosahují velmi dobrých výsledků, přičemž poplatkový odstřel 
pro ně znamená významnou část zisku obory. Zavedený je i chov 
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a prodej ryb, především pstruha duhového. V říjnu 2016 byl  
uskutečněn výlov velkého oborního rybníka, během něhož bylo 
vyloveno téměř osm metráků kapra. Pokračoval i chov včel s pro-
dukcí medu.

Známou sochu lišky Bystroušky, která byla v roce 2015 ukradena, 
nahradila socha nová, která byla slavnostně odhalena v dubnu 
2016.

Sociální aspekt hospodaření

BL pokračovaly v nastoleném trendu zadávání a realizace veške-
rých prací v lese pomocí OSVČ či drobných lesnických firem, kde 
preferovaly pracovníky obcí, na jejichž území lesy leží. BL vnímají 
potřebu dát práci především jim, protože práce v lese je jednou  
z mála možností obživy a navíc je zde i historicky dána.

V roce 2016 stejně jako v předchozích letech BL zajistily obyvate-
lům obcí v dosahu našich lesů možnost koupě palivového dříví, 
a to jak vyrobeného, tak i možnost tzv. samovýroby, a sice v po-
rostech se slabým a méně hodnotným dřívím.

Ekologický aspekt hospodaření

Biskupské lesy při svém vzniku deklarovaly, že budou hospodařit 
přírodě blízce a trvale udržitelným způsobem, což každodenně  
v našich lesích probíhá. Přesvědčit se o tom mohou jak běžní ná-
vštěvníci lesa, tak i různé kontroly státních orgánů, jako je Vrchní 
státní dozor MŽP, Česká inspekce životního prostředí, pracovníci 
krajského úřadu či pověřených obcí mající na starosti kontrolu 
hospodaření v lesích apod. Při žádné z kontrol nebylo shledáno 
porušení nejen zákonů, ale ani zásad výše zmíněných principů hos-
podaření. BL prohlubovaly spolupráci nejen se státní správou,  
ale i s orgány ochrany přírody, velmi intenzivní byla spolupráce  
se středním a vysokým školstvím, a sice participací na některých  
výzkumných úkolech na území našich lesů, zadáváním, vedením  
či oponenturou bakalářských a diplomových prací nebo účastí  
na maturitních zkouškách lesnických škol.

Velmi důležitá byla i propagace práce BL na veřejnosti, a to přede-
vším formou lesní pedagogiky, kdy formou přednášek a komento-
vaných vycházek především pro děti předškolního věku či 1. stup-
ně ZŠ účastníky pracovníci BL seznamují se svou činností. Nutno 
podotknout, že o přednášky našich vyškolených lesních pedago-
gů, především v oboře Hukvaldy, je značný zájem. V loňském roce 
se BL jako hlavní a jediný lesnický partner již po druhé zúčastnil 
coby organizátor velmi úspěšné akce Lapkové z Drakova v jese-
nické části BL.



50



51BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO–OPAVSKÉ   I   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Poděkování 

Rok 2016 byl pro ostravsko-opavskou diecézi rokem 20. výročí je-
jího založení sv. Janem Pavlem II. – byl to pro diecézi rok jubilejní. 
Slovo jubileum je odvozeno z latinského slovesa, které znamená 
jásat, radovat se. I naše diecéze si v tomto roce uvědomovala, kolik 
důvodů má k radosti. Osobně se raduji, že díky mladé diecézi  
je církev na severu Moravy a ve Slezsku živým způsobem přítomná  
v různých oblastech lidského života, jak o tom svědčí i tato Výroční 
zpráva. Provází svou službou člověka od narození po smrt, je blízká 
potřebným službou Charity, vzdělává a učí ve školách, je tu pro 
mládež i pro rodiny, angažuje se v médiích. Tam všude je díky službě 
církve přítomen Kristus se svou radostnou zprávou o Boží lásce  
a Jeho milosrdenství. To je pro mne důvod k radosti. Chci ze srdce 
poděkovat všem, kteří se v jednotlivých oblastech života diecéze 
obětavě nasazují jako zaměstnanci či nezištně slouží jako dobrovol-
níci, a poděkovat také těm, kteří svými hmotnými či duchovními 
dary službu církve podporují.
                               
                                                                                                       
Mons. Martin David 
generální vikář
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