VÝROČNÍ
ZPRÁVA

2018

Úvodní slovo biskupa
Milí přátelé,
s přibývajícími léty jsem rád, když mohu vzít do rukou např. tuto
Výroční zprávu za rok 2018 a díky ní si připomenout, co vše bylo
zapsáno do historie diecéze a jistě tak i do historie nejednoho
z Vás.
Já osobně jsem měl hned na začátku roku příležitost pohlédnout
na 70 let svého života. Jsem vděčný Pánu Bohu za každý dar i za
každého člověka, kterého mi Pán poslal do cesty. Je dobré si uvědomit, že každého z nás Bůh provází na cestě života.
Rok 2018 nám přinesl několik radostných i pohnutých událostí.
Jednak výročí, která se pojí se službou životu. To první se vztahuje k poutnímu místu Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách,
kde uctíváme Matku Boží jako Ochránkyni života. Věřím, že toto
požehnané místo ve své novodobé historii stále více toto poslání
naplňuje. Druhým radostným výročím je pro mne čtvrtstoletí
Centra pro rodinu a sociální péči. Nepomůže nám jen hovořit
o významu a potřebě rodiny pro společnost, ale musíme rodinu
chránit a pomáhat jí. Současná doba přináší své těžkosti ve vztazích a mate samu podstatu rodiny nebezpečnými ideologiemi.
Centrum pro rodinu i v tomto svém jubilejním roce přišlo s pestrou nabídkou pomoci rodinám i jednotlivcům v nejrůznějších
etapách jejich životů.
Nemohu se nezastavit u dvou pohnutých událostí, kterými pro
mne – a věřím, že i pro nejednoho z Vás – byla úmrtí dvou vynikajících diecézních kněží: P. Michala Jadavana a Mons. Josefa Maňáka,
místeckého děkana. Z lidského hlediska to byla ztráta, protože
oba mohli ještě mnoho ve své službě vykonat. Ale jsem přesvědčen, že dále konají dílo ve prospěch naší diecéze, jen již z té nebeské perspektivy. Jejich odchod je výzvou i pro nás, abychom
nepromarnili čas svého života, čas, který tvoří nejen naši osobní
historii, ale i dějiny církve a společnosti, ve které je nám dáno žít.
Kéž se nám to daří i v dalších létech.
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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 Christefdelium 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 obyvatel, z čehož je 422 000 katolíků.

145 farností, 131 farností bylo spravováno excurrendo, tedy
kněží do těchto farností dojížděli. Sídly jednotlivých děkanátů
jsou Bílovec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov,
Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava.
Na území diecéze působilo ke konci roku 2018 celkem 237 kněží,
z nichž bylo 35 kněží řádových. Z celkového počtu bylo 56 kněží
z Polska, 15 ze Slovenska a 1 kněz z Rumunska.

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

V roce 2018 byli v naší diecézi vysvěceni 2 novokněží a měla rovněž 26 trvalých jáhnů a 9 seminaristů.

Základní strukturu diecéze tvoří 276 farností, které jsou rozčleněny do 11 děkanátů. Kněžími bylo ke konci roku 2018 obsazeno

V diecézi působilo v roce 2018 celkem 23 řeholních řádů a institutů, z čehož bylo 8 mužských a 15 ženských.
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Struktura biskupství
Biskupství ostravsko-opavské je církevní právnickou osobou, úřadem diecéze, který pomáhá biskupovi v naplňování jeho poslání,
což je především řízení a pastýřská správa svěřené diecéze. Biskupství zajišťuje podporu duchovních při výkonu služby, zabezpe-

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

Úsek pro školství a prezentaci

Pomocný biskup, generální vikář

Církevní školství

Biskupští vikáři – pro duchovní povolání, pro pastoraci
Poradní orgány biskupa – sbor poradců, kněžská rada,
ekonomická rada, pastorační rada, liturgická komise

Papežské misijní dílo v diecézi
Odbor „Public relations“

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 pro mládež
Centrum pro rodinu a sociální péči

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO–OPAVSKÉ

I

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

7

8

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO–OPAVSKÉ

I

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Hlavní události a výročí
roku 2018
Biskup František Lobkowicz oslavil 70 let

300 let od založení poutního místa Maria Hilf

Životní jubileum 70 let oslavil na začátku ledna diecézní biskup
František Václav Lobkowicz. S představiteli veřejného života
a dalšími hosty se setkal při koncertě v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, s kněžími diecéze pak poděkoval za dar života při
bohoslužbě v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu.

Jubileum 300 let od založení si v roce 2018 připomínalo poutní místo
Maria Hilf u Zlatých Hor. Mariánskou svatyni, kterou totalitní komunistický režim v roce 1973 srovnal se zemí, se podařilo v letech 1991–
1995 obnovit, aby mohla být cílem putování, duchovní obnovy a proseb za nenarozený život. Na žádost biskupa Františka Václava
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Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa.

Poslední rozloučení se dvěma kněžími
Do života diecéze v roce 2018 zasáhla bolestně úmrtí dvou obětavých kněží. 2. 2. zemřel v Ostravě-Pustkovci P. Michal Jadavan,
farní vikář v Odrách a dlouholetý školní kaplan Biskupského gymnázia a Střední pedagogické a zdravotnické školy v Odrách. 30. 11.
zemřel v třinecké nemocnici místecký děkan Mons. Josef Maňák.
S oběma se přišly rozloučit stovky věřících a přátel.

Oslavy 100. výročí založení Československa
Diecéze se připojila k oslavám 100. výročí založení Československa.
Biskup Lobkowicz celebroval v neděli 28. 10. v ostravské katedrále
– za účasti zástupců statutárního města Ostravy a dalších představitelů veřejného života – k tomuto výročí mši svatou. Pomocný biskup David se účastnil oslav výročí 27. 10. na Hukvaldech, kde spolu
se starostou obce Luďkem Bujnoškem vysadili dvě Lípy republiky.
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Z kalendáře roku 2018
Leden
Ve dnech 1. a 14. 1. probíhala v diecézi Tříkrálová sbírka, jejíž výnos opět překonal rekordní výši. Více než 2 500 kolednických
skupinek vysbíralo od štědrých dárců 17 853 552 Kč, což je cca
o 2 miliony více než v roce 2017. Meziroční nárůst zaznamenaly
všechny Charity v diecézi.

6. 1. uspořádala Komunita Sant‘ Egidio v kulturním domě ve Vítkově již osmý vánoční oběd pro romské děti a jejich rodiny. Pozvání ke stolu přijal také pomocný biskup Martin David.
28. 1. si věřící v kostele ve Svinově společně s ředitelem Likvidace
lepry P. Stanisławem Górou připomněli 65. světový den malomocenství.

Únor
Řeholníci a řeholnice žijící na území ostravsko-opavské diecéze
oslavili 3. 2. v Českém Těšíně spolu s pomocným biskupem Martinem Davidem Den zasvěceného života.

Ve Skřipově odhalil ostravsko-opavský pomocný biskup Martin
David 11. 2. po mši svaté pamětní desku Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, jenž ve Skřipově v letech 1974 až 1989 působil.
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Březen
9. a 10. 3. se před 4. postní nedělí již počtvrté na základě výzvy
papeže Františka otevřely některé kostely diecéze v rámci iniciativy s názvem „24 hodin pro Pána“.
Od 12. do 20. 3. se konala Diecézní pouť do Svaté země, na kterou se spolu se 120 poutníky z různých koutů diecéze vydal také
pomocný biskup Martin David.
O víkendu 16.–18. 3. provázel citát z Lukášova evangelia: „Neboj
se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ mladé na Diecézním
setkání mládeže v Hlučíně. Na setkání BISCUP jich i přes mrazivé
počasí dorazilo více než 500.
Na Zelený čtvrtek 29. 3. přišly desítky kněží z celé diecéze do
ostravské katedrály Božského Spasitele obnovit své kněžské sliby
a společně s biskupem Františkem Václavem a pomocným biskupem Martinem děkovat Bohu za své povolání.
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Duben

Květen

Ve dnech 3.–6. 4. se konal jubilejní 25. ročník Celostátní přehlídky
církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Zúčastnili se ho studenti z 22 škol, kteří odehráli až 96 představení. Připraven byl také
bohatý doprovodný program.

1. 5. přilákal Ministrantský den v olomouckém kněžském semináři, určený ministrantům ostravsko-opavské diecéze, na 460 mladých služebníků u oltáře. Spolu s nimi přijelo do hanácké metropole asi 50 kněží a také biskup Martin David, jenž v kostele
sv. Michala sloužil mši svatou.

21. 4. se na Ivančeně sešly více než 3 000 skautů a skautek z celé
České republiky. Setkání zahájila mše sv., kterou sloužili kaplan
pro skauty P. Pavel Marek a biskupský vikář pro pastoraci P. Vít
Zatloukal.
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8. 5. se konal 5. ročník Memoriálu otce Jožky čili běžeckého závodu na památku tragicky zemřelého P. Josefa Motyky. Do Stěbořic
dorazilo okolo 500 účastníků. Večer po závodě pak následoval
koncert Petra Bendeho.
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V sobotu 19. 5. se v Katolickém domě v Ostravě-Staré Bělé uskutečnil další ročník Biblické olympiády, určené žákům 2. stupně ZŠ,
resp. studentům SŠ kterékoli školy či farnosti ostravsko-opavské
diecéze.
12. 5. na Maria Hilf proběhla Diecézní pouť rodin. Na toto poutní
místo se dostavilo více než 400 poutníků, mezi nimiž převládaly
rodiny s dětmi.

šek Václav, spolu s ním pak místní duchovní a kněží, kteří na charitním díle spolupracují.
22. 5. požehnal biskup František V. Lobkowicz na Církevní základní škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze novou školní kapli.
Žákům a pedagogům školy byl rovněž představen nový školní
kaplan – P. Dariusz Sputo.

16. 5. zaplnili pracovníci Charit z celé ostravsko-opavské diecéze
na své pouti kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně.
Mši svatou pro 350 charitních poutníků celebroval biskup Franti-

25. 5. přilákal pestrý program na 141 místech v celé diecézi k návštěvě Noci kostelů desetitisíce lidí. Organizátoři napočítali okolo 32 tisíc návštěvnických vstupů, což je o 2 tisíce více než v loňském roce.
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Červen

Quartet. Herci a zpěváci Národního divadla moravskoslezského
navíc vystoupili s muzikálem Jesus Christ Superstar.

Od 8. do 10. 6. proběhl v Ostravě třídenní křesťanský hudební
festival Slezská lilie. Mezi interprety se vystřídaly např. skupina
Hrozen, gospelový soubor Fusion Trojka Ostrava či Prague Cello

16. 6. přivítali ve Vřesině u Ostravy v kostele sv. Antonína z Padovy pomocného biskupa Martina Davida, jenž zde u příležitosti
oslav 20 let od posvěcení chrámu biskupem Františkem
V. Lobkowiczem sloužil slavnostní mši svatou.
17. 6. byly při hlavní pouti ke sv. Antonínovi z Padovy uloženy
v poutním kostele na Prašivé ostatky tohoto světce.
23. 6. vysvětil pomocný biskup Martin David v opavské konkatedrále tři nové jáhny: Jiřího Klose z farnosti Panny Marie Královny z Ostravy – Mariánských Hor, Lukáše Mocka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie z Ostravy-Třebovic a Vojtěcha Žvaka
z farnosti sv. Vavřince z Těrlicka.
Od 30. 6. jsou novou posilou na vinici Páně dva novokněží: Jan
Jurečka a Václav Rylko. Pro kněžskou službu v ostravsko-opavské
diecézi je v katedrále Božského Spasitele vysvětil biskup František
V. Lobkowicz.
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Červenec

Srpen

Ve dnech 1.–8. 7. se potřetí a naposled sjeli na začátku letních
prázdnin mladí lidé na Jesenicko, aby se zde zapojili do dobrovolnické brigády SummerJob. 150 chlapců a děvčat pomáhalo v obcích Vápenná, Žulová, Skorošice a Černá Voda. Na zahájení tábora za nimi do Vápenné přijel pomocný biskup Martin, aby
v místním kostele sloužil 1. 7. mši svatou.

5. 8. požehnal biskup František V. Lobkowicz ve Staré Vsi u Rýmařova Penzion Johannes, zbudovaný na nevyužívané faře.
25. 8. se sešli na Trojmezí věřící ze tří navzájem se sebou sousedících zemí, aby společně uctili Pannu Marii Královnu. Poutníci
z České republiky, Slovenska a Polska se při mši svaté modlili za
svobodu a pokoj nejen v Evropě, ale i na celém světě. Hlavním
celebrantem bohoslužby byl biskup Tomáš Galis, hostem poutě
byl mj. biskup Zbigniew Tadeusz Kusy, OFM, působící jako misionář v Středoafrické republice.

2. 7. se okolo 1 500 dětí vydalo do Vyšních Lhot a na horu Prašivá, aby prožilo tradiční setkání s biskupem Františkem Václavem. Tématem letošního Diecézního setkání dětí bylo stavění
mostů mezi lidmi.
V pondělí 2. 7. po mši svaté v opavské konkatedrále vyrazila
z Opavy na Velehrad skupina asi 60 mladých poutníků na již
11. pěší pouť na toto významné místo dějin našeho národa.
Na seznam národních kulturních památek přibylo nově 19 významných poutních míst z celé ČR. Z ostravsko-opavské diecéze byla
do tohoto seznamu zařazena 3 poutní místa: poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže na Cvilíně,
křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova
a poutní areál s bazilikou Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
16
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Září
2. 9. se poutníci z obou stran česko-polské hranice setkali po roce se
svými biskupy Mons. Františkem V. Lobkowiczem a Mons. Romanem
Pindelem na mostě Přátelství na hraniční řece Olši, aby společně
uctili mučedníka a těšínského rodáka sv. Melichara Grodeckého.
Společně pak putovali s ostatky světce do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kde za jeho příklad děkovali při mši
svaté.

25. 9. zahájili studenti ostravských vysokých škol nový akademický
rok slavnostní bohoslužbou, kterou v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Ostravě-Pustkovci sloužil biskup František V. Lobkowicz.

14. 9. slavili studenti, pedagogové a přátelé Biskupského gymnázia
a Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České
Odry první Pouť církevních škol na Maria Hilf.
15. 9. zaplnily téměř dva tisíce poutníků areál poutního místa Panny
Marie Pomocné u Zlatých Hor. Na 23. pouť národů dorazili především poutníci z Polska. Hlavními celebranty byli biskup František
V. Lobkowicz a pomocný opolský biskup Paweł Stobrawa.
15. 9. proběhla v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti děkovná
pouť u příležitosti 120 let od jejího posvěcení, jež se konalo v roce
1898. Mši sv. sloužil pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.
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Říjen
14. 10. si v Doubravě při mši svaté připomínali 120. výročí posvěcení
kostela sv. Hedviky. Při slavnostní bohoslužbě instaloval pomocný
biskup Martin David v chrámu relikvii patronky kostela a diecéze.

14. 10. oslavili věřící ve Vítkově 100 let od posvěcení farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Za 100 let kostela spolu s nimi při
bohoslužbě 15. 10. poděkoval biskup František Václav Lobkowicz.
16. 10. uctila ostravsko-opavská diecéze svou patronku slavností
sv. Hedviky. V tento den biskup František V. Lobkowicz udělil v katedrále Božského Spasitele v Ostravě ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě angažují ve svých farnostech a při dlouholeté práci v Charitě.

Listopad
1. 11. převzaly z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha cenu Makropulos za péči o seniory i představitelky Domova sv. Alžběty v Jablunkově. Cena se předávala u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů na Nové scéně Národního divadla.
14. 11. požehnal biskup František Václav společně s pomocným
biskupem Martinem nový klášter Komunity sester sv. Alžběty
v Ostravě. Slavnosti se zúčastnily také řeholnice z Polska, Německa a generální představená z Říma.
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Prosinec
16. 12. dorazilo do diecéze Betlémské světlo, které sem přivezli jako
každý rok skauti. Poté bylo rozvezeno do jednotlivých farností.
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Biskup František V. Lobkowicz a pomocný biskup Martin David
sloužili 31. 12. mši svatou na poděkování Bohu za rok 2018 a prosili o Boží požehnání a Boží pomoc do roku nového.
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Pastorace
Pastorace je souborem činností, jimiž církev navenek i dovnitř realizuje svoje poslání. Znamená věnovat se lidem v jejich konkrétních životních podmínkách a ve světle a síle evangelia jim pomáhat. 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

20
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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 sice na jemu dostupné úrovni víry. Hlavní úkoly pastorace se
zpravidla vyjadřují jako kérygma (hlásání), diakonia (služba potřebným), leiturgia (liturgie, bohoslužba) a koinonia (péče o společenství).

V roce 2018 bylo v naší diecézi pokřtěno celkem 2 840 osob,
z toho ve věku do 1 roku – 2 282. Zhruba stejný počet rodičovských párů byl připravován na křest svých dětí, což obnáší přípravu v podobě dvou až tří setkání s duchovním. Přípravy na křest
dospělých probíhají formou katechumenátu. Trvá obyčejně 1 rok
i déle. V roce 2018 byla udělena 459 dospělým svátost biřmování.
Na území diecéze bylo uzavřeno 748 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 (Katolická charismatická obnova, Modlitby matek, La Vie Montante, Fatimský
apoštolát a další).

Pastorační rada
V diecézi byla k 1. 1. 2018 znovu jmenována pastorační rada, která
má nyní 19 členů a je poradním 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.
Pastorační činnost se může týkat určité skupiny osob (např. pastorace mládeže, péče o rodiny…) nebo určitých životních situací
(např. pastorace v nemocnicích, ve věznicích…). Stále nejobvyklejší a nejrozšířenější způsob pastorační péče církve probíhá ve
farnostech, kde se na pastoraci podílejí především kněží, jáhni,
pastorační asistenti, katecheti a animátoři společenství mládeže či
seniorů.
Nezanedbatelnou skupinou pečující o růst víry je velké množství
dobrovolníků, kteří jsou především v jednotlivých farnostech klíčovými 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 organizace katechezí, vedení ke svátostem, slavení
bohoslužeb a pobožností a také doprovázení věřících v duchovním životě.
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Média jsou v pastorační radě zastoupena ředitelem TV Noe P. Leošem Ryškou, SDB, a tiskovým mluvčím biskupa Mgr. Bc. Pavlem
Siudou. Diecézní charitu zastupuje P. Jan Larisch, Th.D., prezident
DCHOO.

Pastorační fond
V roce 2018 podpořil Pastorační fond diecéze realizaci 29 pastoračních projektů farností a dalších subjektů na místní úrovni celkovou částkou ve výši 500 000 Kč. Pastorační projekt SummerJob již
potřetí zavítal do Vápenné a okolí. Jedná se o týdenní dobrovolnickou aktivitu v pohraničí, kdy asi 150 mladých lidí pomáhá s manuální prací lidem v chudé a religiózně 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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Podpořený projekt „Vzdělávání a podpora kněží, katechetů a jiných pastoračních pracovníků v rozvoji komunikačních dovedností“ realizuje Římskokatolická farnost Ostrava-Radvanice ve spolupráci s TRENDUM, o.p.s.

Významné poutě s mezinárodním přesahem
Na území diecéze se v roce 2018 odehrály tři významné poutní
události, které jsou výrazem duchovního bratrství mezi národy.
Jde o Pouť tří národů (českého, slovenského a polského) na beskydském Trojmezí u obce Hrčava (25. 8.), tradiční pouť v Českém
Těšíně ke cti sv. Melichara Grodeckého, těšínského rodáka (2. 9.),
a Pouť národů na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor (15. 9.),
kde se setkávají k modlitbě za mír stovky věřících české, polské
a německé národnosti.

Evangelizace
Evangelizační kurzy
Škola nové evangelizace sv. Ondřeje připravila několik evangelizačních kurzů pro společenství ve farnostech i pro jednotlivce,
které pomáhají lidem prohloubit jejich duchovní život a objevit
poslání k evangelizaci. Jedná se o kurzy Nový život, Emauzy, Jan

a Společná cesta (pro manželské páry). Probíhají jednak v Centru
volnočasových aktivit v Hati a jednak v Exercičním domě v Českém Těšíně.
V diecézi působí také „Škola křesťanského života a evangelizace
Marie z Nazaretu, Matky Církve“, která v Ostravě vznikla již
v roce 2010. Toto hnutí pořádá šestiletý formační cyklus sestávající z tří víkendových setkání a desetidenního prázdninového setkání v létě. Víkendy probíhají v prostorách církevní školy Přemysla Pittra.
Cyklus přednášek „naroVinu“
Cyklus přednášek „naroVinu“ je nadále nabídkou zvláště pro
obyvatele Ostravy. Jde o diskusní setkání v klubu Atlantik, který
nabídl otevřený prostor vně církevního prostředí pro lidi z církve i mimo ni, aby měli možnost hovořit o tématech, která souvisejí s vírou. Přednášky odborníků byly vybírány z různých problematických oblastí (o závislosti a cestě ke svobodě,
homosexualitě, domácím násilí, okultismu), ale zahrnovaly i pozitivní pohledy na rodinu.
Festival Slezská lilie
Osmý ročník křesťanského festivalu Slezská lilie proběhl od
8. do 10. 6. 2018 na náměstí Msgre Šrámka v Moravské Ostravě
a v Ostravě-Kunčičkách. Slezská lilie je jednou z akcí, které
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ukazují, že křesťanská víra má schopnost vytvářet kulturu a že
křesťané pomáhají potřebným – letos maminkám a nenarozeným dětem – v nouzi. Mezi hudebními tělesy se vystřídaly např.
skupina Hrozen, gospelový soubor Fusion Trojka Ostrava, Prague Cello Quartet. Jako řečníci na festivalu vystoupili Marek
„Orko“ Vácha, Dan Drápal a Libor Všetula. Tento ročník také
přinesl unikátní projekt spolupráce s Národním divadlem moravskoslezským, jehož herci a zpěváci vystoupili na podiu s muzikálem Jesus Christ Superstar, doprovázeni živě orchestrem,
který byl v orchestřišti divadla.
Večery chval
Na více místech v Ostravě i v diecézi se konají pravidelné Večery chval. Tento způsob modlitby oslovuje lidi napříč generacemi
a je významným fenoménem současnosti.

Podpora rodin
Centrum pro rodinu a sociální péči, které existuje již 25 let, se
zapojilo do přeshraničního projektu KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU. Cílem projektu je zaměřit se na prevenci
sociálního vyloučení posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikační a psychosociální dovednosti,

posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti v rámci obcí MAS Pobeskydí. Tím chceme také přispět k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení se do komunity
a obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dosáhnout toho chceme pomocí čtyř navzájem propojených klíčových aktivit.
1. Interaktivní programy s rodinnou tematikou;
2. Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských
kompetencí;
3. Cesta efektivní komunikace, rozvoj praktických dovedností;
4. Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života
doprovázením rodinným konzultantem.
V Kopřivnici nadále pracuje s podporou biskupství oblastní Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s. Činnost centra v Kopřivnici probíhá v koordinaci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě
a v návaznosti na jeho činnost.
V tomto roce se podařilo připravit pětiletý projekt založení dalších oblastních center, aby dostupnost prorodinných aktivit byla
k dispozici v celé diecézi.
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Centrum pro rodinu
a sociální péči
Posláním Centra pro rodinu a sociální péči je podpora manželství,
rodiny a mezilidských vztahů na základě křesťanských hodnot.
To se děje prostřednictvím následujících aktivit:

I. Příprava na manželství
Rozlišujeme tři časová stadia přípravy – vzdálenou, bližší a bezprostřední.
Do vzdálené přípravy se zapojujeme formou školské primární prevence, kde v přednáškách a diskusích motivujeme žáky a studenty
k zodpovědnosti ve vztazích (57 škol, 2 635 účastníků).

kami odborníků, svědectvími manželů, řízenou diskusí v párech
i v menších skupinkách, ale i modlitbou či zážitkovými aktivitami
(28 párů ve 2 kurzech).
Bezprostřední přípravu pomáháme kněžím realizovat přednáškami zaměřenými na vztahová témata nebo individuálními setkáními
s páry připravujícími se na sňatek (cca 400 osob).

II. Podpora fungování rodiny

Bližší přípravu zajišťujeme kurzem nazvaným Škola partnerství,
který nabízí nesezdaným párům pět víkendů naplněných přednáš-

Programy různých typů – od těch, jež jsou zaměřeny na zlepšení
vztahů (např. Škola rodinných a rodičovských kompetencí, Manželské večery, Manželská setkání seniorů), přes vzdělávací kurzy
a semináře (Kurz efektivního rodičovství, Cesta efektivní komuni-
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kace, Kurz biblických židovských tanců) či duchovní obnovy až po
akce nabízející podporu našim dobrovolným spolupracovníkům
nebo jen odpočinek a relaxaci.

vání pedagogických pracovníků (cca 200 osob). Nově jsme vytvořili vzdělávání spolupracovníků – lektorů snoubenců. Pilotní kurz
proběhl pro 18 osob.

Programů zaměřených na zlepšení vztahů se zúčastnilo celkem
téměř 700 osob, vzdělávací kurzy navštívilo 253 zájemců, na duchovních obnovách jsme přivítali více než 400 účastníků.

VI. Programy pro seniory
Aktivizační, vzdělávací, duchovní i duchovně-vzdělávací programy.
Celkem 102 akcí, na nichž se vystřídalo 2 466 účastníků.

VII. Výstavy
Interaktivní a autorské výstavy připomínající hodnoty rodiny nebo
významné osobnosti zhlédlo na různých místech republiky celkem asi
120 000 osob.
Čtvrt století od založení Centra pro rodinu a sociální péči, z.s.,
přišly v neděli 9. září oslavit stovky uživatelů jeho služeb, spolupracovníků a příznivců. Po děkovné bohoslužbě v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu, celebrované biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, pokračovala oslava pestrým programem
v areálu Lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích.

III. Poradna pro vztahy a rodinu
Nabízí odborné psychologické, poradenské, psychoterapeutické
a mediační služby pro jednotlivce, páry, manžely i rodiny s dětmi.
Jejích služeb během roku využilo více než 600 klientů, mnozí z nich
opakovaně.

IV. Podpora a doprovázení pěstounských rodin
Celoroční doprovázení formou přednášek, seminářů, kurzů pro
pěstouny, základního poradenství, popř. zprostředkování odborného poradenství jsme nabídli 31 pěstounským rodinám.

V. Přednášková a vzdělávací činnost
Zahrnuje přednášky pro veřejnost (23 přednášek, 616 posluchačů), školení plánování rodičovství přirozenou metodou (2 školení,
celkem 14 osob), ale i ministerstvem školství akreditované vzdělá-
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Diecézní centrum pro mládež
Hlavním poslání Diecézního centra pro mládež (dále DCM) je
zprostředkovávat kontakt mezi diecézními biskupy a mladými lidmi
v diecézi. O to se snaží zejména při Diecézním setkání mládeže,
které bývá každým rokem před Květnou nedělí a je zároveň oslavou Světového dne mládeže.

DCM se účastní Studijně-formačního kurzu pořádaného Sekcí pro
mládež, kde během 4 víkendů v rámci jednoho roku získávají speciální formaci a studijní přípravu pro diecézní pastoraci mládeže.

DCM spolupracuje s centry pro mládež ostatních diecézí v rámci
Sekce pro mládež České biskupské konference. Zástupci DCM se
několikrát ročně účastní zasedání Sekce pro mládež. Pracovníci

Mezi další úkoly DCM patří komunikace s kaplany pro mládež
a laickými zástupci mládeže jednotlivých děkanátu a koordinace
jejich činnosti. V rámci DCM funguje také Diecézní středisko pro
mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. DCM spolupracuje se spolkem
ANIMA IUVENTUTIS, z. s.
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Diecézní středisko pro mládež

Večery mladých

Diecézní středisko pro mládež ostravsko-opavské diecéze (dále
DSM) sídlí v budově fary ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. DSM je místem setkávání dětí a mládeže, jehož zázemí zajišťuje tým tvořený
4 mladými lidmi z řad laiků (2 kluci a 2 holky) a 2 kněžími. Tento
tým přijímá na DSM mladé lidi, kteří zde přijíždějí, aby smysluplně
trávili svůj volný čas, a připravuje pro ně program. Na DSM probíhají nejrůznější akce, tematicky zaměřené víkendy, vzdělávací
a formační kurzy, Střediskový ples, letní tábory apod. DSM také
připravuje duchovní obnovy a pobyty pro žáky základních a středních církevních škol ostravsko-opavské diecéze.

Setkání mladých na biskupství, jejichž náplní je mše svatá a nějaké
téma. Probíhají jednou měsíčně, zpravidla 3. středu v měsíci.
Témata Večerů mladých v roce 2018: Večer her, Cesta k dospělosti, Pesachová večeře, Křesťan a příroda, Vstaň a choď, Zakončení školního roku (opékání párků), Zakázaná místa v Himálaji,
Ulice žije, Večer Taizé, Radostná zpráva.

Aktivity v roce 2018
Animátorský kurz
Animátorský kurz probíhá na DSM a je jednou z jeho stěžejních
činností. Tento formačně-vzdělávací kurz je určen pro mladé lidi
od 16 let, kteří se aktivně zapojují do života církve ve svých farnostech a děkanátech, vedou společenství mládeže, připravují
program pro mládež apod. Cílem kurzu je během 10 víkendů
v průběhu 2 let připravit animátora ke službě jak po stránce odborné, tak po stránce lidské a duchovní. Na jaře roku 2018 kurz
dokončilo 32 animátorů.

Pouť do Taizé
Pouť do Taizé probíhá tradičně na přelomu ledna a února. V roce
2018 se pouti zúčastnilo 52 poutníků nejen z ostravsko-opavské
diecéze. Poutníci jsou v Taizé přijímání tamní ekumenickou komunitou bratří. Spolu s nimi se třikrát denně scházejí na modlitbách.
Každý den dopoledne má jeden z bratrů pro poutníky připravenu
biblickou hodinu, po níž následují diskuse ve skupinkách. Účastníci mají možnost setkat se s poutníky z různých zemí světa a dozvědět se tak např., jak prožívají svou víru oni, ale také o jejich
zemi, kultuře apod.
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Katechetické
a pedagogické centrum
ČINNOST V ROCE 2018

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

Výuka náboženství dětí
Centrum připravilo novou směrnici o udělování kanonických misí
s účinností od 1. 9. 2018, která zjednodušila systém žádostí a zavedla kanonickou misi na dobu neurčitou.
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Centrum shromažďuje podklady pro vydávání kanonických misí
pro laické vyučující a připravuje statistiky o výuce náboženství
v diecézi. Ve šk. roce 2017/18 navštěvovalo výuku náboženství
7 184 žáků prvních až devátých tříd ZŠ. Z tohoto počtu bylo
5 360 žáků vyučováno ve školním prostředí a 1 824 žáků na farách. Celkem 730 vyučovacích hodin náboženství týdně vyučovalo 131 kněží a jáhnů a 124 laických vyučujících.

Vzdělávání a podpora učitelů náboženství a katechetů
• Centrum ve šk. roce 2017/18 uspořádalo 15 jednodenních vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství a katecheze, víkendový workshop bibliodramatu a duchovní obnovu pro katechety.
• Na jaře se konala setkání v děkanátech pro vyučující náboženství, katechety a kněze.
• Centrum se podílelo na zajišťování praxí z předmětu náboženství pro studenty CMTF UP v Olomouci.
• Centrum ve spolupráci s TRENDUM, o.p.s., a Mgr. Markem
Jargusem, certifikovaným supervizorem, pokračovalo v zavádění supervize pro katechety na území diecéze.
• Nabídku centra rozšířil mentoring, forma osobního doprovázení katechetů v oblasti jejich profesního rozvoje. Nové službě se
věnovalo 7 proškolených mentorů.
• V krásném prostředí beskydské obce Bílá proběhl v srpnu třídenní
program s názvem Katechetické lázně. Cílem bylo nabídnout katechetům prostor k načerpání sil, odpočinku a sdílení inspirace.
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Kategoriální (speciální)
pastorace
Kategoriální pastorace zahrnuje péči o jednotlivé skupiny věřících.
Jsou k ní různým způsobem pověřeni kněží a další pastorační pracovníci. Kromě výše již zmiňovaných – Centra pro rodinu a sociální
péči, Diecézního centra pro mládež (s Diecézním střediskem mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí) a Katechetického a pedagogického centra – se pastorace zaměřuje rovněž na tyto cílové skupiny:

slovci s dobrovolníky uspořádali 1. 5. 2018 pestrý a bohatý program. Bohoslužbu celebroval pomocný biskup Mons. Martin
David, který s ministranty také prožil část programu a na závěr
rozdal diplomy výhercům soutěží.

Diecézním kaplanem pro ministranty je ustanoven P. Jakub Dominik Štefík. V roce 2018 neproběhla Diecézní pouť ministrantů,
nýbrž Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci. Boho-

Duchovním rádcem skautů je P. Pavel Marek, mající mimo jiné na
starosti dnes již tradiční bohoslužbu ke cti sv. Jiří na Ivančeně,
kterou letos celebroval P. Vít Zatloukal. Skauti si tak na tomto pro
ně významném místě důstojným způsobem připomněli 100. výročí vzniku samostatného státu.

30
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Pastorací mezi ostravskými vysokoškoláky je pověřen P. Tomáš
Čirž. Po odchodu P. Františka Ptáčka, SDB, převzal roli spolupracovníka v centru města P. Ladislav Nádvorník, SDB. V Opavě
se doprovázení vysokoškolských studentů věnuje řeholní sestra
Monika Pešatová.
Biskupským vikářem pro pastoraci duchovních povolání je Mons.
Adam Rucki. Pro rozlišení povolání je v diecézi organizován kurz
Samuel.
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.
Mezi další směry speciální pastorace patří práce kaplanů a laických pastoračních pracovníků ve věznicích (Opava, Ostrava,
Karviná), jichž 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 kněží v kooperaci s neziskovou organizací
TRENDUM, o.p.s.
V Podlesí vyvíjí činnost terapeutická komunita Pastor Bonus ve
službě lidem s drogovou závislostí. Duchovní službu jim poskytuje místní duchovní správce P. Karel Rechtenberg. Doprovázení
osob s homosexuální orientací je svěřeno P. Lukáši Engelmannovi, jenž spolupracuje s ekumenickým křesťanským společenstvím LOGOS.
P. Martin Šmíd a jáhen Aleš Ligocký mají v diecézní pastorační
radě na starosti službu trvalých jáhnů, péči o církevní spolky
a nové hnutí a komunity.
V diecézi je také ustanoven kaplan pro média – je jím P. Marcel
Puvák. V médiích působí rovněž P. Daniel Vícha, P. Marián Pospěcha a P. Petr Smolek.
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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Devleskere čhave (Boží děti)
Biskupství nadále podporuje projekt romské pastorace nazvaný
Devleskere čhave. Cílem pastorace Romů je vytvořit stabilní, silné, zdravé a samonosné společenství Romů, které bude vychovávat, vzdělávat a duchovně formovat další motivované Romy, aby
na základě dobrého osobního příkladu lidí ze společenství, popř.
jeho (tzn. společenství) skupinové dynamiky dokázali reálně a trvale měnit svůj život a angažovali se pak ve své komunitě, společnosti či církvi ve prospěch dalších. Individuálními a skupinovými
pastoračními aktivitami připravovali ostravští salesiáni ve spolupráci s Gréckokatolickým formačním centrem pre Rómov v Čičavě (dále GFC) romské lídry z řad dětí, mládeže i dospělých. Projekt koordinuje P. Jiří Caha, SDB, jenž je v pravidelném kontaktu
s P. Martinem Mekelem, ředitelem GFC. Bylo rozhodnuto, že
biskupství tento projekt podpoří až do poloviny roku 2020.
31

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 zařízením v oblasti pedagogické, duchovní, ekonomické, legislativní a dokumentace školy. Provádí kontrolní činnost na
školách a školských zařízeních ve spolupráci s dalšími subjekty.

Biskupství ostravsko-opavské bylo k 1. 1. 2018
zřizovatelem těchto církevních škol a školských
zařízení:
Biskupské gymnázium v Ostravě – http://www.b-g.cz/
Biskupské gymnázium v Ostravě vychází z křesťanských hodnot
a vede své studenty ke zralému lidství a k odpovědnosti. Absol32
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vent BiGy je znalostně a osobnostně připraven studovat širokou
škálu oborů na VŠ a VOŠ v ČR i zahraničí. Ve škole studuje několik zahraničních studentů (USA, Turecko, Mexiko, Argentina,
Chile…). Studenti sklízejí pravidelně úspěchy v krajských i celostátních soutěžích, v letošním školním roce byli úspěšní v mnoha
recitačních soutěžích. Škola pořádá tradiční akce, např. adventní
koncert, školní akademii, celorepublikový turnaj ve florbalu
chlapců církevních škol aj. V letošním roce bylo Biskupské gymnázium v Ostravě iniciátorem první Poutě církevních škol ostravsko-opavské diecéze, která se uskutečnila v září u příležitosti Dne církevních škol na Maria Hilf u Zlatých Hor a které se
spolu s BiGy zúčastnila i oderská Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České. Velmi aktivní
je činnost Studentské rady, která pro své spolužáky i pedagogy
pořádá řadu akcí (Škola trochu jinak, Barevný týden, Noc ve
škole…) a spolupodílí se na přípravě Dne dětí na BiGy pro veřejnost. Výrazným hudebním tělesem je Schola Biskupského gymnázia v Ostravě, jež doprovází mše svaté a vystupuje při různých
příležitostech na veřejnosti.
Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
– www.zspittra.cz

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 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 a školní klub, ale taktéž činnost na poli sociálních a dobročinných aktivit – např. Adopce na dálku.
Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
– http://czs.proit.cz/

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra si klade za cíl naplňovat odkaz Přemysla Pittra, tj. pomáhat sociálně
potřebným 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 hodnoty, 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.

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
rozvoji k plně odpovědnému lidství, k vědomí sounáležitosti
s druhými lidmi a se světem, chce je také vybavit schopností dál
se samostatně 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.

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
– www.zdislava.net

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

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu, jež se opírá o tradiční křesťanské

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek je primárně (ne výlučně) orientována na duchovní hudbu za účelem
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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, saxofon, klavír, varhany, housle, kontrabas, kytaru, trubku, lesní roh
a sólový zpěv. Škola organizuje výuku v přípravném stupni,
I. a II. stupni základního studia a ve studiu pro dospělé a má mnoho prezentací na veřejnosti.

ly. Školní sbor Datio slaví úspěchy na festivalech a na koncertech
doma i v zahraničí, byl oceněn Zlatým pásmem na celostátní
přehlídce, Zlatým pásmem na mezinárodní soutěži v Bratislavě,
uskutečnil týdenní koncertní cestu do Říma a Vatikánu, vystupoval při oslavě životního jubilea biskupa F. V. Lobkowicze. Úspěchy mají rovněž obory taneční, dramatické a výtvarné, významné jsou také duchovní, sociální a dobročinné aktivity. Studenti se
školním kaplanem vykonali týdenní pouť do Taize.

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: Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální
činnost (tyto dva obory také ve zkrácené tříleté formě dálkového studia) a Praktická sestra. Škola nabízí také jeden tříletý
zdravotnický obor Ošetřovatel. Při škole působí Středisko volného času (realizuje 22 kroužků ročně) a Domov mládeže pro
94 studentů. Ve škole jsou realizovány projekty Erasmus+, Edison, DofE, Adopce na dálku, aj. Škola organizuje 25 let Celostátní přehlídku církevních škol v zájmové umělecké činnosti a nepravidelně celostátní soutěž Myšlenková mapa v AJ pro střední
pedagogické školy a celostátní literární soutěž pro církevní ško-

Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové, Řepiště
– www.ddrepiste.cz
Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti je
švýcarským typem domova. V jeho čele stojí manželský pár, jenž
je neměnnou jistotou umístěných dětí. Domov disponuje vhodnými podmínkami i pro přijetí dětí s vážnějšími formami postižení či multihandicapy, špičkově vybaveným Snoezelen prostředím
a týmem odborníků z oblasti speciální pedagogiky, psychologie
a rehabilitace. 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 společnosti 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, semináře a soustředění)
nabízí pobytové a příměstské tábory, spontánní činnosti a další.
Svou nabídku středisko rozšířilo o aktivity pro dospělé, maminky s předškolními dětmi a seniory.
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Církevní turistika
Rozvoj Církevní turistiky navázal na aktivity předchozích let. V oblasti propagace byla Církevní turistika prezentována ve spolupráci
s ostatními diecézemi na lednovém veletrhu Regiontour v Brně
a samostatně na veletrhu Dovolená a region lázeňství v březnu
v Ostravě.
Průběžně pokračovalo naplňování webových stránek www.cirkevnituristika.cz novými zajímavostmi a aktualizací informací.

kovou návštěvnost na necelých 170 tis. návštěvníků, přišlo tedy
o 30 tis. zájemců více. Díky finanční podpoře Moravskoslezského
kraje částkou 1,3 mil. Kč mohla být i v tomto roce nabídka komentované prohlídky školenými průvodci včetně vstupu zdarma.

V srpnu byl otevřen nový Penzion Johannes, který vznikl rekonstrukcí původní fary ve Staré Vsi u Rýmařova. Objekt nabízí celoroční ubytování až 33 osobám ve 4 apartmánech a 3 podkrovních
pokojích v atraktivní lokalitě Jeseníků pod hlavním hřebenem hor.
Finančně zvýhodněné jsou rodiny s dětmi.

Noc kostelů proběhla v diecézi již podeváté. Přibližně tisícovka
dobrovolníků připravila program ve 141 zapojených kostelech. Celkově bylo pořadateli v diecézi během Noci kostelů napočítáno více
než 32 tisíc návštěvnických vstupů.

Do sféry Církevní turistiky byl také zařazen ubytovací objekt Emauzy ve Frýdlantu nad Ostravicí, který nabízí pobyty zvláště větším
skupinám.
Pokračoval 2. ročník projektu „Otevřené chrámy“. Zpřístupněno
bylo v období 6 měsíců (květen – říjen) v dané otevírací době celkem 33 církevních objektů, což je ve srovnání s 1. ročníkem o 4 místa více, zčásti došlo také k obměně nabídky. Při stejné průměrné
návštěvnosti 10,9 osob za hodinu se podařilo meziročně zvýšit cel36
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Charitní činnost
Diecézní charita ostravsko-opavská odvozuje svůj název od latinského slova caritas – milosrdné lásky – jejím posláním je prokazování této lásky všem lidem v nouzi. Děje se tak především prostřednictvím sociálních, zdravotních a jiných služeb, které
provázejí člověka od početí do přirozeného závěru života.

Střediska DCHOO

Cílem Diecézní charity ostravsko-opavské (dále jen DCHOO) je
pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní nebo jiné nesnázi, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost a s respektem k rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivého člověka.

• Středisko sociální aktivizace Horizont

DCHOO vytváří zázemí jednotlivým oblastním Charitám, které
v diecézi spravuje. Poskytuje jim metodickou pomoc, plní kontrolní 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 sociální práci i pomoci v zahraničí.

Ve střediscích sociální integrace pomáhá DCHOO lidem, kteří mají ze sociálních důvodů ztížený přístup ke vzdělání, pracovnímu
uplatnění, důstojnému bydlení a pro které je řešení vlastních problémů nad jejich síly. Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí v zahraničí – na Ukrajině a v Moldavsku.

DCHOO provozuje tato vlastní střediska:
1. Střediska sociální integrace:
• Poradenské a informační centrum
• Šance domova
• Komunitní práce
2. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Oblastní Charity
DCHOO je na území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka
největším nestátním poskytovatelem zdravotně sociálních služeb
a funguje v rámci holdingové struktury. Nabízené služby znamenají
pro tisíce lidí úlevu, pomoc či narovnání obtížné životní situace. 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 plamenným křížem.

Centrum Pramínek – sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi – pomáhá
rodinám, které žijí ve vyloučené lokalitě ul. Míru a blízkého okolí ve Frýdku-Místku. Podporuje rodiče i děti ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace.

Diecézní charitu ostravsko-opavskou tvoří celkem 18 oblastních
Charit s vlastní právní subjektivitou.V rámci této charitní rodiny bylo
v roce 2018 na území diecéze poskytováno 170 zdravotně-sociálních
služeb, jež posloužily více než 10 tis. klientům. Dohromady pracovalo
v jednotlivých organizacích 1 286 zaměstnanců, přičemž Charity hospodařily s celkovým schváleným rozpočtem 577 mil. Kč.
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Další aktivity
DCHOO v roce 2018 uskutečnila již poosmnácté Tříkrálovou
sbírku, jejíž výtěžek činil 17 854 822 Kč. Ve spolupráci s farnostmi
se podílela na Postní almužně a v květnu společně s Charitou Český Těšín uspořádala Diecézní pouť Charit. Závěr června patřil již
3. ukrajinskému festivalu, který na podporu své činnosti organizuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Po prvním úspěšném ročníku dále DCHOO zopakovala akci pro charitní
dobrovolníky, kteří se v září setkali v Ostravě-Třebovicích.

Otisky dlaní dobrovolníků, kteří se v r. 2018 setkali v Ostravě-Třebovicích,
na 2. diecézním setkání dobrovolníků Charit.

V ostravsko-opavské diecézi v roce 2018 pomáhaly:
Charita Bohumín
Charita Český Těšín
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Charita Frýdek-Místek
Charita Hlučín

Projekt Mikulášská nadílka organizuje Středisko humanitární pomoci a rozvoj ve
spolupráci s DCHOO. V roce 2018 přivezlo chudým dětem z Ukrajiny, které žijí
blízko bojových zón, na 200 dárků, a díky českým dárcům se podařilo získat na
tyto dárky přes 150 tis. Kč.

Charita Hrabyně
Charita Jablunkov
Charita Jeseník
Charita Kopřivnice
Charita Krnov
Charita Nový Jičín
Charita Odry
Charita Opava
Charita Ostrava
Charita Studénka
Charita sv.  Alexandra
Charita sv. Martina

Díky projektu EU získala v r. 2018 DCHOO 32 nových vozů, které slouží v 11 oblastních Charitách, posílí poskytovanou terénní péči. Při slavnostním předávání aut je
požehnal biskup František.

Charita Třinec
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Hospodaření Diecéze
ostravsko-opavské v roce 2018
Hlavním zdrojem výnosů Biskupství ostravsko-opavského byly
výnosy z hospodaření odboru Biskupských lesů a příspěvek státu dle
§ 17 zákona č. 428/2012 Sb. ve výši 87 051 tis. Kč.
Hlavním zdrojem výnosů farností byly sbírky a dary, významnou
hodnotou byly provozní dotace, především na opravy majetku.
V přehledu výnosů nejsou u farností zachyceny čerpané sbírky a dary
na investice roku 2018 v celkové výši 18 600 tis. Kč, přijaté sbírky
a dary na budoucí opravy a investice v celkové výši 25 439 tis. Kč, vyhlášené diecézní sbírky ve výši 14 746 tis. Kč.
Výnosy
(tis. Kč)

Biskupství
ostravskoopavské

Farnosti

provozní dotace

29 435

50 396

nájem

20 063

23 588

tržby za vlastní výrobky, zboží, služby

388 886

1 253

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

172 386

77 056

výnosy z finančního majetku

7 612

0

prodej dlouhodobého majetku

76 327

13 332

ostatní

24 477

27 006

719 186

192 631

Celkem

Hlavními náklady Biskupství ostravsko-opavského byly ostatní
služby spojené s pěstební činností a opravy a udržování majetku sloužícího převážně k hospodářské činnosti. Významným nákladem byly
spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb, dále mzdy a s nimi
spojené náklady na zdravotní a sociální pojištění. Zákonná tvorba rezerv s mínusovou hodnotou je způsobena rozdílem mezi dočerpáním
rezerv na opravy z minulých let a tvorbou rezervy na pěstební činnost.
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Hlavními náklady farností byly opravy majetku a režijní výdaje.
Náklady
(tis. Kč)

Biskupství Farnosti
ostravskoopavské

mzdové náklady

170 118

6 684

odpisy, prodaný majetek

121 163

18 111

režie (materiál, energie, služby)

284 388

47 956

opravy a udržování

65 630

95 851

dary a příspěvky

54 606

1 787

daně (vč. daně z příjmů právnických osob)

10 063

3 897

zákonná tvorba rezerv

-6 316

0

ostatní (vč. změny stavu zásob a aktivace)

11 509

2 627

711 161

176 913

Celkem

Biskupství ostravsko-opavské v roce 2018 realizovalo v souladu s dlouhodobým strategickým plánem nákup nemovitostí v Opavě-Jaktaři
pro přemístění a rozšíření výrobních prostor chráněných dílen Charity
Opava, nákup objektu fary v Rudě u Rýmařova pro využití v rámci církevní turistiky, nákup plochy pro manipulaci a skladování dřevní hmoty
s železniční vlečkou ve Vrbně pod Pradědem, nákup plochy pro manipulaci a skladování dřevní hmoty v Chlebovicích a nákup dalších zemědělských a lesních pozemků na území diecéze o celkové výměře 496,01 ha.
Významným příjmem Biskupství ostravsko-opavského byla roční splátka finanční náhrady (dle § 15 zákona č. 428/2012 Sb.), podstatnými příjmy byly také dotace na investice ve výši 18 015 tis. Kč (např.
na technické zhodnocení lesních cest, rekonstrukci budovy školy).
Příjmem farností byly také dotace na investice ve výši 6 606 tis. Kč
(např. na komunitní centrum v Pusté Polomi a v Soběšovicích, přístavbu kaple v Darkovičkách).
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Stavební akce – výčet
Biskupství se v roce 2018 podílelo na řadě investičních i neinvestičních akcí realizovaných farnostmi. Celkově přispělo biskupství farnostem
částkou 19 299 000 Kč. Přehled nejvýznamnějších stavebních akcí uvádíme v tabulce.

Obec

Realizátor

Popis akcí

Bartošovice-Hukovice

ŘKF Bartošovice

Obnova fasády a nátěr střech kostela Navštívení Panny Marie v Hukovicích

Bělá

ŘKF Bohuslavice u Hlučína

Oprava střešní krytiny na kostele sv. Jana Křtitele v Bělé – II. etapa

Bělá pod Pradědem –
Dolní Domašov

ŘKF Dolní Domašov

Statické zajištění kostela sv. Tomáše v Dolním Domašově

Bílovec

ŘKF Bílovec

Generální oprava varhan v kostele sv. Mikuláše v Bílovci

Bohuslavice

ŘKF Bohuslavice u Hlučína

Stavební úpravy střechy hospodářského objektu u fary v Bohuslavicích

Bolatice

ŘKF Bolatice

Restaurování nástěnných maleb na klenbě hlavní lodi a přilehlých svislých
stěnách kostela sv. Stanislava v Bolaticích

Bravantice

ŘKF Bravantice

Obnova kopule věže kostela sv.Valentina – I. etapa

Brumovice

ŘKF Brumovice

Obnova kopule kostela Narození Panny Marie v Brumovicích

Budišov nad Budišovkou

ŘKF Budišov nad Budišovkou

Obnova jižní věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově
nad Budišovkou – etapa

Budišov nad Budišovkou
– Guntramovice

ŘKF Guntramovice

Obnova střechy a repase oken na kostele sv. Jakuba v Guntramovicích

Dětmarovice

ŘKF Dětmarovice

Záchrana varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích – III. etapa

Dolní Benešov – Zábřeh

ŘKF Dolní Benešov

Generální oprava varhan v kostele sv. Urbana v Zábřehu

Doubrava

ŘKF Doubrava

Obnova fasády a výmalba interiéru kostela sv. Hedviky v Doubravě

Dvorce

ŘKF Dvorce

Obnova části fasády fary ve Dvorcích

Frenštát pod Radhoštěm

ŘKF Frenštát pod Radhoštěm

Obnova fary ve Frenštátu pod Radhoštěm – etapa

Fryčovice

ŘKF Fryčovice

Obnova oken na kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích

Fulnek

ŘKF Fulnek

Příprava revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Fulnek – Dolejší Kunčice

ŘKF Vlkovice

Nátěr střechy a obnova fasády kostela sv.Vavřince v Dolejších Kunčicích
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Obec

Realizátor

Popis akcí

Háj ve Slezsku

ŘKF Háj ve Slezsku

Dokončení obnovy věže kostela sv.Valentina v Háji ve Slezsku

Hlučín-Darkovičky

ŘKF Hlučín

Přístavba kaple Nanebevzetí Panny Marie v Hlučíně-Darkovičkách

Hodslavice

ŘKF Hodslavice

Obnova nátěru dřevěného kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích

Holčovice

ŘKF Holčovice

Obnova věže kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích
– I. etapa

Horní Benešov

ŘKF Horní Benešov

Obnova fasády věže kostela sv. Kateřiny v Horním Benešově

Horní Domašov

ŘKF Horní Domašov

Konzervace a oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Horním
Domašově

Horní Město

ŘKF Horní Město

Obnova empor v kostele sv. Máří Magdalény v Horním Městě – etapa

Horní Město – Stříbrné
Hory

ŘKF Horní Město

Výměna krytiny na kapli Nejsvětější Trojice ve Stříbrných Horách

Jakartovice

ŘKF Jakartovice

Obnova kopule věže kostela Narození Panny Marie v Jakartovicích

Jakartovice-Deštné

ŘKF Jakartovice

Obnova střechy lodi a věže kostela Navštívení Panny Marie v Deštné

Javorník

ŘKF Javorník ve Slezsku

Oprava krovu kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku – etapa

Javorník

ŘKF Javorník ve Slezsku

Odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Kříže
v Javorníku-Vsi

Javorník – Bílý Potok

ŘKF Bílý Potok

Dokončení obnovy fasády a nátěr střech kostela sv.Vavřince v Bílém
Potoku

Javorník-Travná

ŘKF Travná

Obnova fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Travné
– etapa

Jeseník nad Odrou

ŘKF Jeseník nad Odrou

Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
nad Odrou – etapa

Jindřichov

ŘKF Jindřichov u Krnova

Obnova krovu jižní boční lodi kostela sv. Mikuláše v Jindřichově

Jiříkov-Kněžpole

ŘKF Huzová

Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele v Kněžpoli

Kružberk

ŘKF Kružberk

Statické zajištění kostela sv. Floriana a obnova části hřbitovní zdi
v Kružberku

Luboměř

ŘKF Spálov

Odvodnění kostela sv.Vavřince v Luboměři

Odry-Kamenka

ŘKF Véska

Obnova fasády a střechy kostela Nejsvětější Trojice v Kamence

Odry-Klokočůvek

ŘKF Spálov

Nátěr střech a obnova fasády kaple sv. Antonína v Klokočůvku
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Obec

Realizátor

Popis akcí

Opava

ŘKF Panny Marie Opava

Příprava revitalizace konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Ostrava – Mariánské
Hory

ŘKF Ostrava – Mariánské
Hory

Údržba vstupních dveří v průčelí kostela Panny Marie Královny v Ostravě
– Mariánských Horách

Ostrava – Nová Ves

ŘKF Ostrava – Mariánské Hory

Obnova interiéru kostela sv. Bartoloměje v Ostravě-Nové Vsi – etapa

Ostrava-Polanka

ŘKF Ostrava-Polanka

Dokončení obnovy fasády věže a průčelí, oprava střechy sakristie kostela
sv. Anny v Ostravě-Polance

Ostrava-Radvanice

ŘKF Ostrava-Radvanice

Oprava varhan v kostele Neposkvrněného Početí v Ostravě-Radvanicích

Ostrava-Zábřeh

ŘKF Ostrava-Zábřeh

Obnova sanktusové věže kostela Navštívení Panny Marie
v Ostravě-Zábřehu

Paskov

ŘKF Paskov

Oprava fasády kostela sv.Vavřince v Paskově – sokl

Petrovice u Karviné

ŘKF Petrovice u Karviné

Obnova kopule věže kostela sv. Martina v Petrovicích u Karviné

Petřvald

ŘKF Petřvald u Karviné

Obnova fasády věže a průčelí kostela sv. Jindřicha v Petřvaldu

Pražmo

ŘKF Morávka

Obnova střechy presbytáře kostela sv. Jana Nepomuckého v Pražmě
– etapa

Příbor

ŘKF Příbor

Rekonstrukce a restaurování varhan v kostele sv.Valentina v Příboře

Pustá Polom

ŘKF Pustá Polom

Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Martina v Pusté Polomi – IV. etapa

Pustá Polom

ŘKF Pustá Polom

Vybudování nového komunitního centra v Pusté Polomi

Ropice

ŘKF Ropice

Obnova interiéru fary v Ropici – omítky v přízemí

Rýmařov

ŘKF Rýmařov

Oprava části krovu a střechy kaple Navštívení Panny Marie v RýmařověLipkách

Rýmařov

ŘKF Rýmařov

Oprava fasády fary v Rýmařově – etapa

Řepiště

ŘKF Řepiště

Příprava rekonstrukce dřevěného kostela sv. Michaela archanděla
v Řepištích

Slatina

ŘKF Slatina u Bílovce

Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině u Bílovce
– III. etapa

Soběšovice

ŘKF Domaslavice

Vybudování nového komunitního centra v Soběšovicích

Stará Ves

ŘKF Stará Ves u Rýmařova

Oprava varhan v kostele Povýšení sv. Kříže ve Staré Vsi

Stará Ves nad Ondřejnicí

ŘKF Stará Ves nad Ondřejnicí

Obnova ohradní zdi kolem kostela ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
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Obec

Realizátor

Popis akcí

Staré Město

ŘKF Bruntál

Příprava revitalizace kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie
ve Starém Městě u Bruntálu

Staré Těchanovice

ŘKF Nové Těchanovice

Obnova střechy kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Těchanovicích

Sudice

ŘKF Sudice

Restaurování vitrážových oken v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích
– I. etapa

Suchdol nad Odrou

ŘKF Suchdol nad Odrou

Statické zajištění fary a obnova vstupních bran v Suchdole nad Odrou

Světlá Hora

ŘKF Andělská Hora ve Slezsku

Obnova nátěru střechy kostela sv. Barbory a Kateřiny ve Světlé Hoře

Sviadnov

ŘKF Místek

Obnova vstupních dveří na kostele sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově

Šenov

ŘKF Šenov u Ostravy

Obnova výplní otvorů na kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově – III. etapa

Štramberk

ŘKF Štramberk

Obnova střechy a fasády lodi kostela sv. Jana Nepomuckého
ve Štramberku

Těrlicko

ŘKF Těrlicko

Instalace stínící techniky na farním objektu v Těrlicku

Třemešná

ŘKF Třemešná

Dokončení obnovy střech bočních přístavků a odvodnění kostela
sv. Šebestiana v Třemešné – etapa

Velké Heraltice

ŘKF Velké Heraltice

Obnova krovu a statické zajištění sakristie kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích

Velké Heraltice – Malé
Heraltice

ŘKF Velké Heraltice

Konzervace a oprava varhan v kostele sv. Bartoloměje v Malých
Heralticích

Vítkov – Lhotka u Vítkova

ŘKF Nové Těchanovice

Obnova střech kaple Povýšení sv. Kříže ve Lhotce u Vítkova – II. etapa

Vlčice

ŘKF Vlčice

Obnova hřbitovní zdi kolem kostela sv. Bartoloměje ve Vlčicích – etapa

Vražné

ŘKF Vražné

Nátěr střech kostela sv. Petra a Pavla ve Vražném

Vrbno pod Pradědem

ŘKF Vrbno pod Pradědem

Sanace kleneb kostela sv. Michaela archanděla ve Vrbně pod Pradědem
– etapa

Vrbno pod Pradědem
– Mnichov

ŘKF Vrbno pod Pradědem –
Mnichov

Obnova okenních výplní na věži kostela Navštívení Panny Marie
v Mnichově

Zlaté Hory

ŘKF Zlaté Hory

Obnova fasády jihozápadní strany 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 – etapa

Životice u Nového Jičína

ŘKF Životice u Nového Jičína

Sanační úpravy kostela sv. Jana Křtitele v Životicích u Nového Jičína

Žulová

ŘKF Žulová

Obnova části hradební zdi kolem kostela sv. Josefa v Žulové
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Biskupské lesy
Biskupské lesy byly založeny 1. 7. 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského (dále jen BOO), který má za úkol hospodařit s lesním majetkem biskupství a navazující infrastrukturou.
V červenci letošního roku vstupují do pátého roku své existence.
V roce 2018 bylo prakticky dokončeno vydávání lesního majetku,
díky čemuž mohly Biskupské lesy (dále BL) hospodařit již bez toho,
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aby se musely ohlížet na nevydaný
majetek. Nevydána zůstala jen malá
část vodních toků či vodních nádrží
(klauzů), což ovšem neznamenalo
žádné omezení hospodaření. Byla
rovněž ustálena struktura hospodaření BL.
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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 2018 pracovalo u Biskupských lesů 66 technicko-hospodářských pracovníků a 4 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. Celkem bylo uzavřeno 456 smluv,
z toho 177 zcela nových OSVČ, kteří u BL doposud nepracovali.
V roce 2018 bylo v lesích ve vlastnictví BOO vytěženo celkem
287 826 m³ dříví, z toho 279 887 m³ dříví jehličnatého a 7 939 m³
listnatého. Významně narostl podíl tzv. nahodilých těžeb, a sice na
244 232 m³, což představuje podíl 85 % celkové těžby. Jednalo se
v první řadě o likvidaci stále se rozšiřujícího poškození smrkových
porostů suchem a následně václavkou doprovázenou kůrovci –
zejména v revírech Hukvaldy, Ondřejník, Javorník a Trojanovice
v oblasti Beskyd a v revírech Polom a Drakov v jesenickém regionu. I navzdory tomuto nepříznivému stavu, který je vždy poznamenán zvýšenou pracností a snížením zpeněžení vytěženého dříví, se nám podařilo plánovaný hospodářský výsledek udržet.
Z lesnického hlediska je velmi důležité, že jsme byli schopni i přes
značný podíl kalamitní těžby realizovat výchovné zásahy (prořezávky a probírky v mladých lesních porostech do 40 let věku na
ploše 370 ha). Jde o zásadní výchovnou činnost, kde je dáván základ pro další prosperitu kvalitních lesních porostů.

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 strategickými firmami jsme uzavřeli jednoroční smlouvy s následným kvartálním cenovým jednáním, u regionálních odběratelů zcela jednoznačně požadujeme platbu v hotovosti. Za velký úspěch
považujeme skutečnost, že se nám v roce 2018 podařilo prodat
veškeré vyrobené dříví za výhodné ceny, a to vzdor obrovskému
přetlaku dřevní hmoty na tuzemském trhu.
Pěstební činnost, tj. výkony nutné pro obnovu, zdárný růst a výchovu lesních porostů, jež jsou spojené i s ochranou před buření,
zvěří a hlavně kůrovci, byla realizována ve výši 55 mil. Kč.

Změna nenastala ani u obchodní politiky Biskupských lesů, kdy
jsme se orientovali především na velké dřevozpracující podniky

Velkou pozornost jsme opět věnovali opravám a údržbě lesnické
infrastruktury, kde jsme na opravy lesních cest a budov vynaložili
60,6 mil. Kč. Investiční náklady na potřebnou infrastrukturu v našich lesích činily 43,7 mil. Kč.
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Významnou složkou naší činnosti byl i 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 srnčí. Naše
lesy se pyšní i přítomností trojice velkých šelem – rysa, 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. Doplňující jsou
pak 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.

Sociální aspekt hospodaření BL

např. na výzkumných projektech na území našich lesů, účastí na
maturitních či státních závěrečných zkouškách, vedením a oponenturou bakalářských či diplomových prací.
Velký význam přisuzujeme i propagaci práce našich lesníků a činnosti BL vůbec, zejména formou lesní pedagogiky, kdy při přednáškách a komentovaných vycházkách seznamujeme účastníky
s naší činností. O tyto akce, které vedou naši vyškolení lesní pedagogové, je značný zájem obzvláště v Oboře Hukvaldy. Tradicí se
staly i další akce, jako jsou například dvoudenní akce Lapkové
z Drakova, Festival dřeva na Slezskoostravském hradě, různé
střelecké či myslivecké akce pro veřejnost apod.
V roce 2018 získaly Biskupské lesy certifikát PEFC a certifikát
spotřebního řetězce C-o-C, který potvrzuje přírodě blízké a trvale udržitelné hospodaření BL BOO.

Pokračovali jsme v nastoleném trendu zadávání a realizace veškerých prací v lese pomocí OSVČ či drobných lesnických firem, kdy
jsou preferováni pracovníci obcí, na jejichž území se naše lesy rozprostírají. Pro ně je práce v lese mnohdy jedinou možností obživy
a je zároveň i historicky 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 přesvědčit
každý návštěvník lesa. Naše činnost je pod dohledem nejen laické
veřejnosti, ale i pod kontrolou státních orgánů, jako jsou pracovníci pověřených obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů,
vrchního státního dozoru MŽP, České inspekce životního prostředí apod. Při žádné z kontrol, které v loňském roce proběhly,
nebyly shledány žádné závady.
Prohloubili jsme rovněž naši spolupráci se složkami ochrany přírody, jako jsou CHKO Beskydy a Jeseníky, a to na řadě odborných
projektů týkajících se lesnictví a myslivosti, zintenzivnili jsme spolupráci se středním a vysokým lesnickým školstvím – participací
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Poděkování
Touto stránkou končí ohlédnutí za dalším rokem života diecéze. Na
pomyslném kmeni dvaadvacetiletého diecézního stromu přibyl další
letokruh. Strom může být nejen obrazem života diecéze, ale i každého člověka. Do každého stromu se totiž zvláštním způsobem
vepisuje jeho osobní historie. To, jestli měl dostatek vláhy, nebo
strádal velkým suchem či mrazem. A stejně tak i člověk má svou
historii. Má své kořeny po předcích a má i historii osobní, kterou
ukládá ve své paměti. Pamatuje si léta dobrá i zlá, události radostné
i smutné. Má ale také schopnost předávat zkušenosti z generace na
generaci a historii si připomínat. Řádky Výroční zprávy nám budou
připomínat, co se v roce 2018 odehrálo v životě společenství celé
diecéze. Chci poděkovat Vám všem, kteří jste k životu a růstu stromu našeho diecézního společenství v tomto roce nejrůznějším způsobem přispěli. Stromy jsou pro lidstvo důležité, protože vytvářejí
příznivé klima pro život. Přeji nám všem, abychom svým životem,
svými vztahy, svou prací či službou i svou vírou vytvářeli ono příznivé společenské klima, ve kterém se bude žít dobře nejen nám, ale
i vyrůstající nové generaci.
Mons. Martin David
generální vikář
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