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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Diecézní biskup: Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. - 13. českobudějovický biskup (od roku 

2015)  

 

Pomocný biskup: Mons. Mgr. Pavel Posád (od roku 2008)  

 

Generální vikář: Mons. ThLic. David Henzl (od roku 2015) 

 

Datum založení: 1. ledna 1786 na základě buly papeže Pia VI. „Cunctis ubique" z 20. září 1785 

 

Katedrála: sv. Mikuláše v Českých Budějovicích  

 

Patroni: sv. Mikuláš, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Nepomuk Neumann  

 

Znak: Pod stříbrnou hlavou se třemi osmihrotými zlatými hvězdami jsou v černém poli tři zlatá 

jablka (1+2) s lístky na stopkách. Hlava štítu je převzata ze znaku papeže Pia VI., který diecézi 

zřídil bulou „Cunctis ubique“. Jablka jsou v českém prostředí atributem sv. Mikuláše, hlavního 

patrona diecéze. Za štítem je latinský kříž provázený mitrou a dovnitř obrácenou berlou, vše 

zlaté. Černá a zlatá jsou odvozeny ze znaku pražského arcibiskupství, z něhož se 

českobudějovická diecéze oddělila. 

 

Geografie a demografie: Českobudějovická diecéze pokrývá celé území Jihočeského kraje. 

Na východní straně zahrnuje také část Kraje Vysočina – celý okres Pelhřimov a na západě 

zasahuje i do části území Plzeňského kraje v okolí měst Nepomuk (okres Plzeň-jih) a Sušice 

(okres Klatovy). Celková rozloha je 12 500 km². Na území diecéze žilo v roce 2020 asi 740 tisíc 

obyvatel, z nichž se ke katolickému vyznání hlásilo 282 499 osob. 

 

Organizační struktura: Diecéze se členila na 10 vikariátů. V roce 2019 byla připravena 

významná změna organizační sktruktury diecéze, jejímž cílem bylo zlepšení správy a řízení 

diecéze. S účinností od 1. ledna 2020 proto byla sloučena řada farností do větších celků. Počet 

farností se tím snížil z původních 354 farností na 241 farností. V roce 2020 sloužilo v diecézi 

109 kněží, z toho 34 řeholních; bohoslužby se konaly v 530 kostelech a kaplích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mons. Vlastimil Kročil 

Mons. Pavel Posád 

Mons. David Henzl 
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BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ 

 
Biskupství českobudějovické je církevní právnickou osobou. Jeho hlavním posláním je 

pastorace a správa Českobudějovické diecéze. Sídlo úřadu je v Biskupské ulici v centru 

Českých Budějovic. Biskupství českobudějovické zajišťuje podpůrnou činnost pro diecézního 

biskupa a dělí se na jednotlivá oddělení, která mají na starosti majetkovou, ekonomickou, 

památkovou a stavební správu diecéze. Součástí je rovněž Pastorační středisko, které 

zastřešuje diecézní centra. Biskupství českobudějovické je zřizovatelem Diecézní charity 

České Budějovice a několika církevních škol. 

 

 

HISTORIE DIECÉZE 

 
 

Za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. došlo k mnoha reformám církevní správy 

v zemích rakouské monarchie. K pozitivním krokům patřilo založení několika biskupství, mezi 

nimi i Biskupství českobudějovického. Prvním českobudějovickým biskupem jmenoval císař 

Josef II. olomouckého kanovníka Jana Prokopa hraběte Schaaffgotscheho. Se založením 

nového biskupství souhlasil i pražský arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic, 

který podal do Říma žádost o jeho zřízení. Papež Pius VI. pak bulou „Cunctis ubique" ze dne 

20. 9. 1785 založil Biskupství českobudějovické a zároveň potvrdil jmenování hraběte 

Schaaffgotscheho biskupem. 

Za katedrální chrám byl určen farní kostel sv. Mikuláše, při kterém vznikla katedrální kapitula. 

Sídlem biskupa se stala bývalá kolej piaristů. Na Nový rok 1786 oznámil první českobudějovický 

biskup pastýřským listem všem kněžím a věřícím z krajů budějovického, táborského, 

prácheňského a klatovského, že tímto dnem vchází v platnost zakládací bula a vzniká 

Biskupství českobudějovické.  

Roku 1808 byly k českobudějovické diecézi připojeny Železná Ruda a Lučina (Grafenried), 

které do té doby patřily diecézi řezenské. Po připojení Vitorazska k Československu 31. 7. 1920 

spravoval čtyři tamní farnosti českobudějovický biskup jako apoštolský administrátor; do 

českobudějovické diecéze byly plně začleněny až v r. 1937. Po obsazení pohraničních oblastí 

Německem na podzim roku 1938 byl pro zabraná území zřízen biskupský komisariát Vyšší 

Brod. S platností od 1. 1. 1940 byl komisariát rozdělen na čtyři části spravované biskupy ze 

sousedních německých diecézí (Linz, St. Pölten, Passau, Regensburg) ve funkci apoštolských 

administrátorů. Tato jejich funkce zanikla de facto osvobozením v roce 1945 a de iure v lednu 

1946. Roku 1993 postoupila českobudějovická diecéze nově založené plzeňské diecézi celý 

vikariát domažlický, větší část vikariátu nepomuckého a polovinu vikariátu klatovského – celkem 

89 farností o rozloze cca 2 500 km2 s cca 115 000 obyvateli, ve kterých působilo 19 kněží. 

Tehdy byly poněkud upraveny i hranice s pražskou arcidiecézí (které byla postoupena jedna 

farnost a od ní převzato 7 farností) a královéhradeckou diecézí (od které bylo převzato 8 farností 

a jedna expozitura). 

 

 

 

 

 

Papež Pius VI. 

Josef II. 
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020 
 
28. LEDNA Biskupství českobudějovické a Statutární město České Budějovice uspořádaly vědeckou 

konferenci s názvem „Bl. Jindřich Librarius, O. P. a jeho význam pro současnost“. Na začátku 
konference uvítal přítomné českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil spolu s 
primátorem města Ing. Jiřím Svobodou. Krátký pozdrav přednesla rovněž hejtmanka 
Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a účel konference vyzdvihl v úvodním vystoupení také 
Dominik kardinál Duka. 

 
13. BŘEZNA Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, vydal v souvislosti s vyhlášením stavu nouze 

nařízení, ve kterém na území českobudějovické diecéze zrušil všechny veřejné bohoslužby, 
společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve 
všech kostelích a kaplích. 

 
1. DUBNA Primátor města České Budějovice Jiří Svoboda v doprovodu 1. náměstka Juraje Thomy 

navštívili ve středu 1. dubna dopoledne katedrálu sv. Mikuláše, aby v soustředěné chvíli ticha 
vzpomněli na všechny, kteří jsou nějak postiženi koronavirovou epidemií, a zvláště na obyvatele 
našeho města. Chvíli tiché vzpomínky zakončil děkan Dr. Zdeněk Mareš, Th. D. modlitbou za 
město a jeho obyvatele, nemocné a strádající, lékaře a zdravotníky i za všechny, na něž dopadá 
tíha nouzového stavu. Vzhledem k platným nařízením vlády České republiky nemohl být tento 
výjimečný akt přístupný věřícím ani široké veřejnosti. Ti všichni tak byli zastoupeni nejvyššími 
představiteli města a jeho místní duchovní správy. 

 
29. KVĚTNA Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, slavnostně požehnal novou zvonařskou dílnu 

ZVONAŘSTVÍ MICHAL VOTRUBA v Myslkovicích nedaleko Soběslavi. Otec biskup udělil 
požehnání nejen dílně, ale také mistru zvonaři Michalu Votrubovi, jeho zvonařskému řemeslu i 
všem, kteří se podílejí na přípravě, odlévání a zavěšování zvonů. Význam zvonařské dílny pro 
obec Myslkovice ocenil také starosta Gustav Fifka, který Michalu Votrubovi předal „Čestné 
uznání za přínos obci a šíření jejího dobrého jména“. 

 

Odlévání pamětního zvonu při příležitosti žehnání zvonařské dílny v Myslkovicích; foto: Marie Hodinářová 
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13. ČERVNA V katedrále sv. Mikuláše se konala mše svatá u příležitosti jáhenského svěcení Viktora Jakoviće 

z Diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater v Českých Budějovicích. 
Slavnostního obřadu se za velkého zájmu věřících zúčastnila i rodina a přátelé V. Jakoviće 
z Chorvatska, rektor českobudějovického semináře P. Ing. Zdeněk Gibiec, ThLic. a také 
významní hosté: mezi nimi především P. Jurica Manzoni, zástupce rektora semináře 
Redemptoris Mater v Pule, ve kterém v roce 2011 zahájil V. Jaković svou přípravu na kněžství. 
 

 

Čerstvě vysvěcený jáhen V. Jaković s otcem biskupem, rodiči, sestrami a bratrem; foto: Michal Klečka / Člověk a víra 

 
24. ČERVNA Ve zcela zaplněném klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích se 

odehrálo slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům Biskupského gymnázia J. N. 
Neumanna (Bigy). Otec biskup Mons. Vlastimil Kročil poblahopřál, spolu s ředitelem gymnázia 
Ing. Martinem Maršíkem, Ph.D. a třídními učitelkami celkem 120 úspěšným maturantkám a 
maturantům. 

 
3. SRPNA Slavnostní liturgii k oslavě svátku sv. Auraciána – patrona a ochránce města České Budějovice 

– předsedal v zaplněném chrámu diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. V závěru slavnosti 
udělil otec biskup medaile sv. Auraciána čtyřem osobnostem, které se nevšedním způsobem 
zasloužily o šíření křesťanských hodnot a mimořádně přispěly k rozvoji českobudějovické 
diecéze a jejího života. Diecézní ocenění 1. stupně – zlatou Medaili sv. Auraciána za zásluhy – 
udělil biskup panu Hubertu Hoyerovi z farnosti Rožmitál pod Třemšínem. Pan Hoyer bohužel 
nemohl být osobně přítomen a vyznamenání musela převzít jeho neteř. Diecézní ocenění 2. 
stupně – stříbrné Medaile sv. Auraciána za zásluhy – převzali pánové Karel Čížek z farnosti 
Věžovatá Pláně, RNDr. Jan Sládek z farnosti Netolice a Stanislav Schneedorf z farnosti 
Volary.  

 
16. SRPNA Starosta Města Borovany Ing. Petr Jenkner, hejtmanka jihočeského kraje Ivana Stráská a 

českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil slavnostně otevřeli v prvním patře 
borovanského kláštera novou expozici s názvem „Poklady z diecéze“. Výstava prostřednictvím 
výjimečných exponátů představuje návštěvníkům nejstarší gotické období borovanského 
kláštera a zároveň také období barokní, kdy klášter zažíval největší rozkvět a byla k němu 
přistavena rozlehlá prelatura. S výběrem exponátů z depozitářů českobudějovické diecéze a 
Národního památkového ústavu odborně pomáhali PhDr. Jiří Vácha, Ph.D. a PhDr. Roman 
Lavička, Ph.D. Expozice vznikala téměř rok a půl pod pečlivým dohledem architekta Jakuba 
Našince. Většina uměleckých předmětů nebyla dosud nikdy veřejně vystavena a pro 
borovanskou expozici byla nově restaurována. 
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17. SRPNA V katedrále sv. Mikuláše byl 17. srpna 2020 během slavnostní bohoslužby instalován relikviář 

bl. Karla I. Rakouského, posledního císaře Rakousko-Uherské monarchie a také posledního 
českého krále (Karla III.). Datum obřadu bylo stanoveno na výroční den narozenin bl. Karla I. (* 
17. 8. 1887). Bl. Karel I. se těší velké úctě v Rakousku a v Maďarsku. Na území České republiky 
jsou v současnosti uloženy relikviáře bl. Karla I. např. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
ve Staré Boleslavi, ve Strahovském klášteře a v kostele sv. Gotharda v Bouzově. Instalace 
relikviáře bl. Karla I. byla pro katedrálu sv. Mikuláše mimořádnou událostí, jaká se 
pravděpodobně bude znovu opakovat až za mnoho let. V katedrále jsou v současné době 
uloženy jen dva podobně významné relikviáře: v roce 1670 sem byl přenesen vzácný barokní 
relikviář s ostatky sv. Auraciána a v roce 2019 byl instalován relikviář s ostatkem sv. Mikuláše. 

 
5. ZÁŘÍ V katedrále sv. Mikuláše se konal jeden z nejdůležitějších obřadů roku. Z rukou Jeho Excelence 

Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, přijali kněžské svěcení Jan Rothschedl 
a Miroslav Štrunc. V zaplněném chrámu byli slavnostní události přítomni také příbuzní a přátelé. 

 
11. ZÁŘÍ Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, požehnal na varně pivovaru Budějovický 

Budvar zvláštní várku světlého ležáku. Obřad žehnání se konal již čtvrtým rokem. „Požehnaný 
ležák“ se prodával v průběhu českobudějovických adventních trhů a celou tržbu z prodeje 
pivovar věnuje Diecézní charitě České Budějovice. Společný projekt Budějovického Budvaru, 
Biskupství českobudějovického a Statutárního města České Budějovice podporuje sociální 
projekty a účinnější pomoc klientům Diecézní charity České Budějovice. 

 
3. ŘÍJNA Diecézní pouť se kvůli nejistotě spojené s pandemií COVID-19 konala pouze virtuálně, tj. bez 

přítomnosti věřících. Pastorační středisko připravilo na YouTube kanálu prolidi.online od 9:30 
do 21:00 nepřetržité pásmo modliteb, bohoslužeb, dokumentů. 

 
12. ŘÍJNA V souvislosti s pandemií COVID-19 začala platit řada omezení pro církevní život: například byl 

omezen počet účastníků bohoslužeb na 10 osob a počet účastníků svatebních pohřebních 
obřadů na 30 osob. Biskup Vlastimil udělil věřícím dispens od osobní účasti na nedělních 
bohoslužbách. 

 
4. PROSINCE S více než týdenním zpožděním oproti plánu, které bylo způsobené omezením veřejného života 

v souvislosti s COVID-19, byl ve stánku u katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 
zahájen prodej čepovaného „Požehnaného ležáku“ z pivovaru Budějovický Budvar. 
Slavnostního naražení se zúčastnili Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, Petr 
Dvořák, ředitel pivovaru Budějovický Budvar, Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České 
Budějovice a Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Celou tržbu z prodeje tohoto piva 
věnuje Budějovický Budvar Diecézní charitě České Budějovice. 

 
21. PROSINCE Byly zveřejněny první výsledky výzkumu jednoho z nejvýznamnějších archeologických nálezů 

na území České republiky: v Milevsku byl objeven relikviář s částí hřebu z Pravého kříže. K 
nálezu došlo v jarních měsících roku 2020, kdy byl objeven, zkoumán a dokumentován dosud 
neznámý dutý prostor v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Z dutiny, která vede z 
trezorové místnosti, byly vyzvednuty relikty dřevěného relikviáře, zdobeného zlatem a stříbrem. 
Relikviář ukrýval část železného hřebu s taušírovaným zlatým křížkem. Vše ukazuje na to, že 
tomto relikviáři byla uchována pašijová relikvie – část hřebu z Pravého kříže, tedy jedna z 
nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě. 

 

 

Část hřebu z Pravého Kříže nalezená v Milevsku; foto a montáž: Martin Frouz 
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DIECÉZNÍ CENTRUM PRO KATECHEZI 
 

SLUŽBA ŠKOLÁM 
 

Výuka náboženství v diecézi ve školním roce 2020/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programy pro školy: na www.vstupydoskol.cz jsou nabídky programů pro 1. i 2. stupeň ZŠ 
a pro SŠ a víceletá gymnázia. Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích 
hodinách je přizpůsoben věkové kategorii žáků a zcela respektuje RVP a náboženskou 
neutralitu školy. V lednu až červnu 2020 tyto programy navštívilo 992 žáků v 11 školách. V září 
až prosinci 2020 programy navštívilo 668 žáků v 15 školách. 

 
Projekt do škol: kvůli uzavření škol, z důvodů vládních proti-epidemiologických opatření, jsme 
nemohli dokončit projekt Nulový hlad ve školách. Vytvořili jsme pracovní skupinu z vikariátních 
zástupců a s Mgr. Markétou Grillovou a Mgr. Hanou Koukalovou jsme společně připravili nový 
projekt Hlad nemá uši, který je zaměřen na ekologické téma s ohledem na biblickou zprávu o 
stvoření a Boží záměr s člověkem. 

 
Procházka velikonoční dobou s obrázky dětí a seniorů v Českých Budějovicích: základní 
školy a víceletá gymnázia mohly navštívit interaktivní výstavu obrázků s velikonoční tématikou 
v klášterní chodbě kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.  

 
 

Školní rok 2020/2021

Vikariát MŠ škola fara 1. st 2. st gymn + SŠ dospělí celkem hodiny/t

ČB - m 107 592 224 329 101 331 55 923 261

ČB - v 12 180 84 164 32 3 65 276 37

ČK 0 171 7 133 28 10 0 311 22

JH 0 4 41 34 9 0 0 45 6

PE 0 115 214 176 73 1 79 329 38

PI 5 134 105 107 80 16 31 244 23

PT 1 79 21 176 5 8 0 101 15

ST 0 106 51 81 26 35 15 157 14

SU-NEP 60 51 12 57 6 0 0 123 17

TA 15 60 103 107 10 0 46 178 20

Celkem 200 1492 862 1364 370 404 291 2687 453

Počet vyučujících ve školním roce 2020/2021

Vikariát Laik řeholnice jáhen kněz celkem

ČB - m 6 4 0 4 14

ČB - v 3 5 0 7 15

ČK 6 1 0 2 9

JH 2 0 0 1 3

PE 7 1 1 5 14

PI 6 4 0 3 13

PT 2 0 0 0 2

ST 4 0 0 2 6

SU-NEP 1 3 0 0 4

TA 8 0 0 2 10

Celkem 45 18 1 26 90
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Evangelizační projekt Prohlídka katedrály na svátek sv. Mikuláše: od 7.12. do 11. 12. se 
mohly školy zúčastnit komentované prohlídky katedrály s návštěvou sv. Mikuláše. Akce se 
zúčastnilo cca 500 dětí. 

 
SLUŽBA 
KATECHETŮM Pravidelné setkávání vikariátních zástupců pro pastoraci: každý druhý čtvrtek v měsíci na 

děkanství v Českých Budějovicích. 
    

Postní duchovní obnova: 28. - 29. 2. 2020 v Prachaticích, kterou jsme spojili se setkáním 
křesťanských učitelů. 
 
Duchovní obnova na Lomci s P. Josefem Prokešem: 7. 3. 2020 na téma Laudato Si. 
Účastnilo se 30 lidí.  
 
Virtuální duchovní obnova: 7. 11. spojenou s přednáškou o sv. Ludmile od prof. Martina 
Weise a s následnou novénou ke sv. Ludmile.  
 
Virtuální lekce k přípravě na svátost smíření a na 1. sv. přijímání: které jsou zveřejňovány 
na YouTubeProlidi.online. 
 
„Cestičky“ v liturgickém roce: Mgr. Markéta Grillová připravila program pro děti i dospělé, 
který je venku (mimo uzavřené prostory), aby se ho mohli všichni zúčastnit. Obsahuje téma: 
Dušičky, Advent, Radost Vánoc, Tři králové.  
 
Katechetický kurz: od akademického roku 2019 začal na TF JU nový dvouletý katechetický 
kurz. Pokračuje distanční formou. 
 
Kurz Katecheze dobrého pastýře: v Českých Budějovicích 28. – 29. 11. kurz vedly lektorky 
Marie Zimmermannová (KTF UK Praha) a Markéta Fojtíková Roubalová (CMTF UP Olomouc).  

 
SLUŽBA V DIECÉZI 
 

Virtuální nabídka: nejen pro děti, ale také pro dospělé, připravilo Diecézní centrum pro 
katechezi několik virtuálních programů: 

• Virtuální Velikonoce 

• Obrázky dětí k postní a velikonoční době 

• Nedělní katecheze pro mladší a starší děti 

• Virtuální Noc kostelů 

• Virtuální diecézní pouť 

• Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

• Katecheze v adventní a vánoční době v projektu Dopis Ježíškovi 
 

Minikatecheze na neděli: na každou neděli byla připravena Minikatecheze pro mladší děti  
a starší děti a pro katechezi mimo liturgický prostor, které byly zveřejňovány na webu: 
prolidi.online a na webu www.katecheze.cz  
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DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 

 
POSLÁNÍ CENTRA  - zprostředkovávat kontakt mezi biskupem a mladými lidmi  

- podpora a koordinace aktivit pro mládež v českobudějovické diecézi  
- příprava systematických kurzů i jednorázových akcí  
 
Diecézní centrum pro mládež spolupracuje i s jinými centry pro mládež ostatních diecézí na 
přípravě národních setkání mládeže. 

 
HLAVNÍ AKCE 2020 Animátorský kurz: animátorský kurz s námi prožívalo 25 mladých animátorů z celé diecéze. 

V průběhu 5 víkendů v roce si osvojili schopnosti, jak vést mladé lidi a jak tvořit společenství. 
V rámci přípravy na službu ve farnostech probíhala animátorská praxe, během které měli 
účastníci kurzu vymyslet a zrealizovat víkend pro mladé z jejich farností.   

 
Večery mladých na Hosíně: během roku probíhaly večery, na které přijíždělo kolem 25 
mladých lidí z českobudějovické diecéze. Večery začínají společnou večeří a pokračují 
diskuzními skupinkami, svědectvím a modlitbou chval.  

 
Večer mladých na faře v Třeboni: dne 31. 1. 2020 se 20 mladých lidí z českobudějovické 
diecéze setkalo na faře v Třeboni, kde proběhl Večer mladých pod vedením otce Tomase van 
Zavrela a místního společenství mládeže. Večer začal společnou mší svatou. V programu 
nechybělo ani svědectví, modlitba a chvály.  

 
Restart Enter Junior: ve dnech 7. – 9. 2. 2020 proběhl víkend Restart Enter Junior. Účastníci 
přijeli z celé diecéze, aby zavzpomínali na zážitky z Enter Junioru a prázdninové zážitky 
s Bohem a přáteli.   

 
7. Diecézní ministrantský florbalový turnaj: Ve spolupráci s farností Veselí nad Lužnicí 
proběhl 7. ročník Diecézního ministrantského florbalového turnaje. Dne 22. – 23. 2. 2020 přijelo 
do Veselí nad Lužnicí téměř 100 dětí. Soutěžilo se ve 3 kategoriích (1. – 5. třída, 6. – 9. třída a 
SŠ – 20 let). 

 
Najdi sám sebe v Sušici: 6. – 8. 3. 2020 proběhl víkend pro mladé se zaměřením na 
sebepoznání v různých zátěžových situacích. Mládež měla možnost poznávání nejen svých 
možností, ale také přiblížení vztahu s Bohem prostřednictvím modlitby, přednášek, mše svaté 
a chval.  

 
Myšlenka na týden: V době nouzového stavu Diecézní centrum mládeže vysílalo video projekt 
Myšlenka na týden. 

 
Doba postní: Během postní doby vydávalo Diecézní centrum mládeže každý týden video – 
křížovou cestu se svědectvím mladých lidí a modlitbou. 

 
Diecézní setkání mládeže virtuálně: Diecézní setkání mládeže proběhlo 3. – 4. 4. 2020 
v Českých Budějovicích. Mladí se účastnili virtuálního večera workshopů, chval, svědectví a 
modlitby video – křížové cesty 

 
Pomodli se desátek: V květnu 2020 vydávalo Diecézní centrum pro mládež každý týden videa 
„Pomodli se desátek“. Jednotlivé desátky byly unikátní v tom, že pokaždé zaznělo jiné svědectví 
a modlitba člověka, který vyprávěl svědectví.  

 
IN víkend pro holky: 12. – 14. 6. 2020 proběhl víkend pro 15 dívek v Prachaticích. Během 
víkendového setkání měla děvčata možnost poznávat „ženský svět“ v prostředí svých vrstevnic. 
V průběhu víkendu proběhly přednášky od Mgr. Markéty Pavelkové o sebepoznání, ale také 
mše svatá s otcem Rafaelem Kacou. 
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Přípravný víkend tábora pro děti na Hosíně (cesta kolem světa s Aslanem): 19. – 21. 6. 
2020 proběhl přípravný víkend vedoucích tábora na Hosíně Cesta kolem světa s Aslanem.  

 
Tábor pro děti na Hosíně (cesta kolem světa s Aslanem): Letos poprvé 12. – 17. 7. 2020 
proběhl tábor pro děti na Hosíně pod vedením otce Tomase van Zavrela, Diecézního centra 
mládeže a dobrovolníků z řad mladých. 
 
Enter Junior a Enter Camp: Tradičně, ale zároveň letos netradičně proběhl v průběhu 
prázdnin 2020 křesťanský camp. Mladí z celé diecéze přijížděli, aby prožívali část prázdnin 
s Bohem uprostřed společenství kněží a mladých lidí ve Strakonicích a v Českých Budějovicích.  

 
On-line večery mladých: V nouzovém stavu se každý měsíc scházelo kolem 25–30 mladých 
lidí napříč diecézí na On-line Večeru mladých. Hlavními body programu jsou přednášky, 
diskuze, adorace a chvály pod vedením otce Rafaela Kaci. 
 
Podzimní korunka k Božímu milosrdenství: Povzbuzující modlitba a video svědectví 
v nouzovém stavu. Celkem bylo vydáno 6 videí (modlitba rozdělena na 6 částí). 
 
Adventní putování s Pannou Marií pro děti: Jedním z video projektů je Adventní putování 
s Pannou Marii pro děti. Celkem 5 video příběhů vydávaných od první adventní neděle až do 
narození Ježíše. 

 
Diecézní centrum pro seniory 

 
KLUB DŘÍVE 
NAROZENÝCH 

 

Foto: archiv Pastoračního střediska 

 
Po úspěchu předchozích let, kdy se podařilo založit klub seniorů, který nyní funguje již 
samostatně pod záštitou salesiánské farnosti sv. Vojtěcha, se v roce 2020 nepodařilo předat 
fungující klub seniorů na děkanství sv. Mikuláše, ale podařilo se za pomoci našeho centra ve 
spolupráci s Kongregací bratří Nejsvětější Svátosti (Petríni) zahájit nový klub pro seniory v 
Centru Petrklíč v Českých Budějovicích. Senioři měli možnost scházet se každou středu od 
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10:00 – 12:00. Program klubu připravovalo Centrum pro seniory. Bohužel bylo nutno z důvodu 
pandemie zrušit další schůze a čekat na příhodnější dobu. 

 
POŠLI POZDRAV 
NEMOCNÝM  
A OPUŠTĚNÝM V roce 2020 byl zorganizován mezigenerační projekt při příležitosti svátků velikonočních a 

vánočních. Požádali jsme děti, aby namalovaly obrázky nebo vytvořily přání pro ty, kteří jsou 
nemocní a opuštění. Do výzvy se zapojila řada škol z naší diecéze, které nám poslaly celkem 
asi 900 výtvorů. Obrázky byly laminovány a rozeslány do vybraných charit, hospiců a domovů 
pro seniory po celé naší diecézi. Tento projekt se setkal s velkým ohlasem. 

 

Vánoční pozdravy nemocným a opuštěným; foto: archiv Pastoračního střediska 

 
 
PROGRAMY PRO  
DOMOVY SENIORŮ Pre-evangelizační kulturní programy pro domovy důchodců pokračovaly, ale ve velmi omezené 

míře kvůli pandemii. Proto ve spolupráci se spolkem Most byla tato nabídka nahrazena 5 
novými díly pásma „Pozdrav lásky a požehnání“, které bylo zveřejněno na 
YouTubeProlidi.online k volnému stažení. Hudební pásma „Oslava svatého Valentýna“, „Léto 
s duo AMDG“ a „Doznívání Vánoc“ byla proložena mluveným slovem. S těmito programy jezdili 
napříč celou naší diecézí Lenka Krištofová a kněz Tomas van Zavrel. 
V roce 2020 se také podařilo rozšířit programy pro Besedy pro seniory, což jsou výukové a 
zábavné pre-evangelizační programy pro domovy pro seniory v naší diecézi, které nabízíme na 
www.besedyproseniory.cz. V roce 2020 byla připravena například témata „Pouť do 
Mariazell“, „Santiago de Compostela“, „Křesťané v Iráku“ a „Lurdy“. Programy ale nakonec 
nebyly uskutečněny pro vládní nařízení kvůli pandemii. 
Také již připravená Křížová cesta pro seniory v Římově ve spolupráci s P. PhDr. Mgr. 
Jakubem Václavem Zentnerem, FSSP se nekonala z důvodu vládních nařízení. 
Rovněž připravený zájezd do Vrchotových Janovic spojený s výstavou „České zvonařství“ se 
nekonal kvůli pandemické situaci. 
Ze stejného důvodu nemohla proběhnout ani výstava „Svědkové lidskosti“, ke které byl 
připraven doprovodný program pro školy. 
 
Vikariátní zástupci a katecheté se snažili zůstat v osobním telefonickém kontaktu se seniory a 
povzbuzovat je v té nelehké době. 
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DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 

 
Centrum pracuje v úzké součinnosti s ostatními útvary Pastoračního střediska, předává všem 
zájemcům informace a podněty z národní kanceláře PMD, organizuje besedy a přednášky s 
misijní tematikou a aktivně vyhledává spolupráci s dalšími organizacemi v diecézi. Velmi 
důležitou činností je podpora a organizace dobročinných akcí na získání finančních prostředků 
pro zahraniční misie (např. běhy pro misie, benefiční koncerty). 
Nedílnou součástí je také vyhledávání a udržování kontaktu s misijními projekty, které z diecéze 
podporujeme nebo jim pomáhá se připojit do sítě PMD.  
V roce 2020 byl kladen důraz na informovanost o projektech formou článků a rozhovorů do 
médií na diecézní, farní a celostátní rovině a posílení kontaktu na sociálních sítích. 

 
PAPEŽSKÉ  
MISIJNÍ DÍLO  
ŠÍŘENÍ VÍRY Misijní neděle, neboli Světový den misií je v diecézi slaven 

na mnoha místech. Věřící jsou vybízeni k podpoře misijního 
díla církve dopisem národního ředitele. Katecheté a kněží 
využívají k prožití tohoto dne materiály pro přípravu dětí a 
mnozí dospělí se zapojují pomocí v Misijních jarmarcích, 
jejichž výtěžek farnosti připojují k darům Misijní neděle.  
Vzhledem k pandemické situaci, která v době konání Misijní 
neděle v Čechách omezila počet návštěvníků bohoslužeb 
na 10 osob, nemohla tato oslava proběhnout v tradiční 
formě. Věřící byli v součinnosti s českými a moravskými 
biskupy vyzýváni během adventu ke štědrosti vůči 
misijnímu dílu církve a byl vytvořen videoklip k šíření na 
sociálních sítích. 

 
 
 
 

(Foto: Stanislav Pospíšil / Člověk a víra) 
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ     
DÍLO DĚTÍ 
 V diecézi funguje 10 skupin Misijních klubek a dalších deset pracovalo příležitostně. Na činnosti 

klubek se podílí asi 30 katechetů a několik kněží. Pro klubka i další zájemce z řad katechetů a 
kněží neproběhlo v tomto roce kvůli pandemické situaci žádné společné setkání. Ke vzájemné 
informovanosti a podpoře byla posílena činnost na sociálních sítích. Fungovala facebooková 
skupina Misijní klubka a v intervalu 14 dnů až 1x měsíčně byl rozesílán e-mailový Misijní 
občasník. Ze stovek projektů PMD ČR je českobudějovická diecéze v úzkém kontaktu a 
podporuje následující: 

 
Klášter sester od Piety, Calamba, Filipíny: Naše pomoc dlouhodobě směřuje do kláštera 
sester Dcer Naší Paní od Piety, které žijí na okraji města Calamba. Asi 500 dětí poskytují školní 
a předškolní docházku s jedním teplým jídlem denně a školní potřeby bez vysokých poplatků. 
Nedílnou součástí jejich činnosti je i zajištění základní lékařské péče nebo alespoň její 
zprostředkování v těžších případech. U vchodu do kláštera najdou příchozí vždy drobné zásoby 
jídla pro ty, komu v tu chvíli pomohou překlenout těžké období. I zde probíhala komunikace o 
situaci pandemie COVID-19 na Filipínách. Korespondence byla publikována jako zprávy z misií 
v nejrůznějších médiích. 

 
Dům sv. Leonarda, Gampola, Srí Lanka: Sestry Blahoslavené Panny poskytují 105 
opuštěným dětem přístřeší, jídlo, zdravotnickou péči, oblečení a vzdělání. V domě žijí 
především dívky, ale do věku 5 let zde pobývají také chlapci, kteří pak odcházejí do 
chlapeckého domova. Sestry přijímají děti z celé země bez rozdílu etnického nebo 
náboženského vyznání. Nejčastěji jim rodiče zemřeli, prodali je, v rodině se vyskytovalo 
zneužívání nebo násilí. Dům samotný se nachází ve střední části ostrova, která snad skýtá 
dětem potřebný klid pro jejich další rozvoj. 
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Podpora vzdělání chudých dětí v oblasti Derekabad, Pákistán: Z naší podpory může vedení 
farnosti zajistit uniformy, učebnice, sešity, sportovní pomůcky a lékařskou péči pro 550 dětí. 
Farnost spravuje dohromady 7 škol. Křesťanské školy v Pákistánu mají dobrou pověst, proto 
do nich ve městě posílají své děti i bohatší muslimské rodiny, které mohou zaplatit vyšší školné. 
Tento příjem pak vypomáhá školám ve vesnických oblastech, kde chodí do školy pouze děti 
chudých nájemných dělníků. Provozování kvalitních křesťanských škol je v Pákistánu zásadní 
misijní úkol. To, že se v dobře vedené škole setkávají děti muslimské i křesťanské, je důležitým 
krokem v mezináboženském dialogu. Tyto děti už nebudou tak náchylné k radikalizaci svého 
náboženství. Prostřednictvím děti se misionáři navíc mohou dostat do kontaktu s jejich rodiči, 
což je velmi důležité v zemi, kde je přímé hlásání jiného náboženství nemožné. 

 
POMOC Z FONDU  
KORONA Na jaře 2020 byl českou národní kanceláří ještě před výzvou 

papeže Františka zřízen misijní fond Korona, jehož 
prostředky byly určeny k aktuální pomoci v místech, kde byli 
nejchudší zasaženi zákazem vykonávání práce ve svých 
základních životních potřebách. 
 
Derekabad, Pákistán: Díky misijnímu fondu Korona mohla 
být zaslána humanitární pomoc na pomoc hladovějícím 
nejchudším do oblasti Derekabad. Ta je osídlena nejchudší 
společenskou vrstvou křesťanů, jejichž výdělek bývá omezen 
na denní příjem z nájemných prací. Protože nedisponují 
žádnými zásobami, omezení pohybu a vykonávání prací, je 
zasáhlo na životech. Díky naší pomoci byly do jednotlivých 
farností distribuovány pytle rýže a luštěnin, odkud se dostaly 
do rodin. 

 
Podpora nové misie a pomoc Gokomere a Maraire, 
Zimbabwe: Pomoc mohla být zaslána také do Zimbabwe, 
odkud chodí průběžné zprávy českého misionáře, P. Karla 
Mece, OMI. V červnu proběhla distribuce 100 tun základní 
potraviny – tj. kukuřičné mouky – těm nejchudším v regionu. 
Misii v Maraire podporujeme dlouhodobě a nablízko. 

(Foto: archiv OMI) 

 
SPOLUPRÁCE  
S DALŠÍMI SUBJEKTY  
V DIECÉZI Velmi dobře pokračovala spolupráce se spolkem Petrinum – vydavatelem dětského časopisu 

Duha. V září bylo vytištěno zvláštní číslo Duhy zaměřené na misie a proběhlo i tradiční srpnové 
Setkání přátel Duhy a PMD v Putimi, společně také vznikla kniha o zakladatelce PMD pro děti. 
Společně s klášterem boromejek v Prachaticích se v rodném městě českého misionáře J. N. 
Neumanna daří za velké podpory vikariátního zástupce fungování Misijní růže. Středisko 
volného času Pacov pokračuje v činnosti kroužku Misijní klubko. 

 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ  
AKCE ROKU 2020 Misijní ples pro Pákistán: Farnost Klokoty uspořádala svůj první ples, jehož veškerý výtěžek 

věnovala na projekty v Pákistánu, což bylo dohromady přes 40 tisíc Kč. 
 
Pracovní skupina Hlad nemá uši: V jarních měsících vznikla pracovní skupina složená 
z vikariátních zástupců pro pastoraci a zástupkyní pro vstupy do škol. Studijní skupina se 
scházela ve 14denních intervalech, studovala materiály OSN – 17 cílů udržitelného rozvoje, 
materiály hnutí Fokoláre, dokumenty organizací zabývajících se tématem. S cílem dospět 
k materiálu v duchu Laudato si, se kterým bude možné oslovit školy pro projektové dny. 
 
Velkoformátová výstava VODA: Realizována s informačním panelem o udržitelném 
zacházení s vodními zdroji a fotografiemi z misií. Byla původně určena pro diecézní pouť na 
téma Vzhůru k vodám. 
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Příručka Misijní klubko: Díky podkladům z Misijního klubka Pelhřimov, příručce Holy 
childhood ze Srí Lanky a českým posbíraným zkušenostem mohla vzniknout základní příručka 
obsahující informace typu „co je Misijní klubko, jak jej založit, co je jeho náplní“ a další. 
Realizováno ve spolupráci s národní kanceláří PMD. 
 
Pauline Jaricot: Autorka Kateřina Šťastná spolu s Hanou Koukalovou a redaktorkou 
nakladatelství Petrinum Evou Muroňovou poskládaly kusé informace o zakladatelce Díla Šíření 
víry do příběhu pro dětského čtenáře. Knihu vydalo nakl. Petrinum pro Papežská misijní díla. 

 
Misijní číslo časopisu Duha: Tradiční říjnové číslo věnované misiím tradičně připravila 
českobudějovická diecézní ředitelka společně s redakcí Duhy. Tentokrát na téma modlitby za 
misie. 

 
Workshopy Chudoba a Voda pro Young Caritas: Pracovní skupina spolu s diecézní 
kanceláří Missio navštěvovala lineckou Charitu, odkud získala potřebné podklady a 
transformovala do českých podmínek workshopy na tato dvě témata. 

 
Španělština s misionářkou: Podařilo se oslovit slovenskou misionářku žijící v Madridu a od 
jarních měsíců 2020 bylo možné na YouTube kanále prolidi.online sledovat každý týden lekce 
Španělština s misionářkou. Jak napovídá název, nešlo jen o jazyk. Do lekcí byly vkládány 
misijní zkušenosti nejen autorky videí Melánie Magdové. 
 
Přednáška národního ředitele na K10: Národní ředitel PMD, jáhen Leoš Halbrštát, byl hostem 
zářijového formačního setkání kněží do 10 let od svěcení, na kterém představil strukturu a 
fungování PMD a možnosti zapojení farností. 
 
Betlém může být všude: Adventní projekt nejen pro Misijní klubka. Online forma adventního 
setkání klubek, které se kvůli pandemii nemohlo uskutečnit. Po dobu adventu se každý týden 
objevovaly pracovní listy a videa na téma: co jsou Vánoce, jak je slaví lidé ve světě, betlémy 
dětí z misií atd. Vzniklo ve spolupráci s MK Třeboň, které mělo setkání naživo hostit, ale také 
s misionáři v Zimbabwe, Burundi a dalšími klubky. 

 
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ KTIŠ 
 

V roce 2020 zde proběhlo 12 víkendových či vícedenních akcí, kterých se účastnilo průměrně 
10–30 účastníků: Animátoři (Dvouletý kurz – 10 víkendů) je zaměřen tak, aby po jeho 
absolvování byli mladí lidé schopni pomáhat s pastoračními aktivitami v rámci své domovské 
farnosti (vést společenství mládeže, připravovat tábory, víkendovky a akce pro děti a mládež). 
Jeho náplní jsou témata z oblasti psychologie, pedagogiky, animace her, nauky víry, modlitby 
atd. Restart EnterCamp a EnterJunior – v roce 2020 se EnterCamp a EnterJunior nekonaly 
na Ktiši, ale kvůli epidemické situaci se přesunuly na dvě místa – do Českých Budějovic (kostel 
sv. Rodiny) a do Strakonic (kostel sv. Markéty). 

 
CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ A FORMACE 

 
Ve vzdělávačně-formační oblasti v roce 2020 v diecézi působily: 

- tři církevní mateřské školy (Církevní mateřská škola Lipenská, Č. Budějovice; Církevní 

mateřská škola JONÁŠ, Pacov; Církevní mateřská škola „U sv. Josefa“, Č. Budějovice 

- Církevní základní škola Orbis-Pictus, Tábor 

- Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, Č. Budějovice 

- středisko volného času Síť 

- diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater, Č. Budějovice 
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DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 
Diecézní charita České Budějovice (DCHCB) byla založena 1. 12. 1991 dekretem biskupa 

ThDr. Antonína Lišky za účelem pomoci lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. DCHCB 

zajišťuje koordinaci a metodickou podporu farním, městským a oblastním Charitám na území 

českobudějovické diecézi, aby mohly v co nejlepších podmínkách pomáhat lidem v nouzi. 

Středisko DCHCB v roce 2020 realizovalo 7 vlastních sociálních služeb, které se zabezpečily 

pomoc celkem 1 699 klientům. V celé diecézi DCHCB provozuje 7 desítek sociálních služeb, 

několik zdravotních služeb a dalších sociálních projektů, kde zaměstnává kolem 500 pracovníků 

a zapojuje velké množství dobrovolníků. Věnuje se pomoci nemocným, postiženým, umírajícím, 

seniorům, sociálně vyloučeným rodinám, dětem, lidem bez domova, cizincům aj. DCHCB 

pomáhá i v zahraničí v Bělorusku, Bulharsku a Zimbabwe. Zapojuje se i do pomoci při 

mimořádných událostech. 

 

 

 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ  
STŘEDISKA DCHCB  
V ROCE 2020              15 let od založení Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí: domov poskytuje chráněné 

bydlení pro čtyři desítky lidí se zdravotním postižením nad 30 let. 
 
 20. ročník Tříkrálové sbírky: cílem sbírky je nejen vykoledovat prostředky, které pomohou 

lidem v náročné životní situaci, ale především roznášet požehnání a radost. Díky obětavému 
snažení tříkrálových koledníků, příspěvkům štědrých dárců a aktivitě místních koordinátorů se 
po celé diecézi počátkem ledna 2020 vybralo před 8,5 milionu Kč, tedy o 1 milion více než v roce 
2019. 

 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ  
PROJEKTY  
ROKU 2020                 Projekt Young Caritas v České republice: začátkem roku 2020 zahájila Charita Česká 

republika spolu s DCH Č. Budějovice, DCH Hradec Králové a DCH Plzeň společný tříletý pilotní 
projekt Young Caritas v České republice, jehož cílem je vytvoření platformy pro podporu 
neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice. Vizí Young Caritas při 
DCHCB je zprostředkovat poslání Charity mladým lidem prostřednictvím vzdělávání, 
navazování kontaktů a vzájemného setkávání se. DCHCB tak navázala na svůj projekt 
YoungCaritas.cz spuštěný již v roce 2019. Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! 
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Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! – díky sbírce, kterou na konci března 2020 
vyhlásila Charita Česká republika, mohla DCHCB rozdělit mezi rodiny zasažené koronakrizí 
celkem 550 tisíc korun. O peněžitou pomoc v českobudějovické diecézi žádaly převážně matky 
samoživitelky a rodiny, jež neměly před pandemií onemocnění covid-19 dostatečný finanční 
polštář. O tom, aby se peníze dostaly skutečně k těm nejpotřebnějším, rozhodovala odborná 
komise DCHCB složená ze zkušených charitních sociálních pracovníků. 

 
DekaCert: unikátní charitní projekt zaměřený na zprostředkování 10 křesťanských hodnot 
podle Desatera všem, kteří se podílejí na aktivitách Charity v jednotlivých charitních zařízeních. 
Do jeho realizace se zapojilo dalších 5 arci/diecézních Charit v České republice. Projekt je 
realizován díky významné podpoře Nadace Renovabis.  
 
Požehnaný ležák: otec biskup Vlastimil požehnal 11. září 2020 ve varně pivovaru Budějovický 
Budvar zvláštní várku piva. V pátek 4. prosince odpoledne byl oficiálně zahájen prodej 
čepovaného „Požehnaného ležáku“. Tržba ve stánku činila 116 tisíc Kč. Částku se Budějovický 
Budvar, n. p. rozhodl dorovnat na finálních 220 tisíc Kč. Peníze DHCB využije na podporu 
dobrovolnictví (zaškolení, pojištění či potřebné supervize např. při práci s dětmi, seniory a 
zdravotně postiženými). 
 

 

Slavnostní přípitek „Požehnaným ležákem“ - zleva J. Kohout, P. Dvořák, J. Svoboda a V. Kročil; foto: Petr Samec 

 
VÝZNAMNÉ MOMENTY  
V CHARITÁCH  
ČESKOBUDĚJOVICKÉ  
DIECÉZE MCH České Budějovice: v únoru spustila nový projekt Budějcká stravenka. Pod vedením 

dobrovolníků lidé bez domova uklízejí ulice Č. Budějovic a odměnou jim je stravenka v hodnotě 
60 Kč. Od poloviny dubna do 22. května v prostorách Letního kina Háječek provozovala MCH 
Č. Budějovice ve spolupráci s krizovým štábem města provizorní denní centrum a noclehárnu 
pro lidi bez domova. 
 
FCH Tábor: novým ředitelem se 1. července stal Miroslav Petrášek. 
 
OCH Sušice: novým ředitelem se 1. září stal Karel Weishäupel. 
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DCH České Budějovice: koncem dubna odeslala DCHCB do italského Bolzana ochranné 
pomůcky pro boj s koronavirem v hodnotě 162 tisíc Kč. Zásilka mířila konkrétně Caritas Diocesi 
Bolzano-Bressanone, která se v roce 2002 významně podílela na finanční pomoci potřebné pro 
řešení následků ničivých povodní. V rámci oslav Dne Charity 25. září otevřela DCHCB v 
přízemních prostorách Střediska na adrese Kanovnická 18 novou klubovnu Young Caritas 

 
 
PODĚKOVÁNÍ  

ŘEDITELE  

A PREZIDENTA  

DCHCB  Milí přátelé, pracovníci Charity, dobrovolníci a v neposlední řadě Vy, štědří dárci,  
 
u příležitosti vydání výroční zprávy za rok 2020 bychom rádi poděkovali Vám všem, kdo 
podporujete dílo Diecézní charity České Budějovice a spolupracovali jste s námi v uplynulém 
roce.   
Rok 2020 nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Nástup pandemie onemocnění covid-19 
si prakticky ze dne na den vyžádal změny v mnoha oblastech naší práce. Bylo především nutné 
ochránit klienty a zaměstnance charitních služeb před nákazou a připravit krizové plány pro 
případ jejich onemocnění. Stejně jako ostatní jsme zpočátku řešili kritický nedostatek účinných 
ochranných a desinfekčních prostředků. Naštěstí se nám poměrně brzy podařilo vlastní cestou, 
především díky různým nadacím, nakoupit desinfekci na ruce i na plochy, jednorázové roušky, 
ochranné obleky a jednorázové rukavice, tedy ochranné prostředky, které nám kriticky chyběly 
a z veřejných zdrojů je nebylo možné na samém začátku získat. Díky tomu jsme mohli darovat 
alespoň malou část ochranných prostředků a dezinfekce i našemu partnerovi Diecézní charitě 
Bolzano v severní Itálii, která na začátku loňského roku čelila velkému nárůstu nemocných a 
zároveň bojovala s nedostatkem ochranných prostředků.  
Také si velmi vážíme obrovské vlny solidarity ze strany veřejnosti, nasazení dobrovolníků 
i individuálních dárců, kteří šili roušky, přinášeli je na naše sběrná místa nebo pomáhali 
s rozvozem ochranných pomůcek po Charitách v diecézi.  
V neposlední řadě nás velmi překvapila podpora našich zahraničních rozvojových projektů od 
dlouhodobých dárců. Očekávali jsme, že obavy z pandemie a její dopady způsobí, že bude 
méně lidí ochotno darovat. Většina naši dlouhodobých dárců však vytrvala a získali jsme dary i 
od několika nových podporovatelů. Moc si vážíme toho, že jste přes všechny vlastní obtíže 
ochotni vidět a řešit problémy druhých. 
Pocítili jsme, že lidí, kteří se ocitli v nouzi kvůli koronavirové pandemii, ještě přibylo. 
Často byli uvrženi do zcela nových problémů, které dosud nezažili a bylo pro ně obtížné je řešit. 
Ať už se to týkalo zdravotních potíží lidí, jejich osamění, finančních problémů klientů, problémů 
lidí bez domova, rostoucího domácího násilí, problémů dětí, které se musely začít vzdělávat 
doma a mnoha dalších. Obzvlášť v takových chvílích se Charita, součást římskokatolické církve, 
snaží nabídnout pomoc. Bez mimořádného nasazení pracovníků a podpory dárců bychom toho 
však nebyli schopni. 
Rádi bychom také zmínili dvě loňská jubilea. Počátkem roku 2020 se uskutečnil již 20. ročník 
Tříkrálové sbírky. Před dvaceti lety nikdo netušil, že se stará lidová tradice promění v největší 
charitativní sbírku v Česku. Cílem sbírky je nejen vykoledovat prostředky, které pomohou lidem 
v náročné životní situaci, ale především roznášet požehnání a radost. Díky obětavému snažení 
tříkrálových koledníků, příspěvkům štědrých dárců a aktivitě místních koordinátorů se po celé 
diecézi vybralo před 8,5 milionu Kč, tedy o 1 milion více než v roce 2019. Děkujeme všem 
dárcům a těm, kdo byli do sbírky zapojeni. 
V listopadu 2020 jsme si připomněli 15 let od doby, kdy Dům sv. Františka ve Veselí nad 
Lužnicí otevřel své dveře potřebným a v současnosti je chráněným bydlením pro čtyři desítky 
lidí se zdravotním postižením. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a zpřísněným 
hygienickým opatřením musela být oslava výročí prozatím odložena. 
Vidíme, že problémy, se kterými se od loňského roku potýkáme, nás všechny změnily. Možná 
je přirozené, že se v takových chvílích víc projevuje lidská solidarita. Přesto to nebereme jako 
samozřejmost a děkujeme všem, kdo nám umožňují nabízet pomoc lidem v nouzi. 
 
Vše nejlepší přejí a do dalšího roku v modlitbě vyprošují 

 
Stanislav Brožka, prezident  

Jiří Kohout, ředitel 
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PAMÁTKOVÉ ODDĚLENÍ 

 
Primární funkcí památkového oddělení je péče o movitý, umělecky, popřípadě historicky cenný 
majetek Českobudějovické diecéze. Ten je umístěn nejen v chrámech, ale také v k tomu 
určených skladovacích a depozitárních prostorech.  
Primární funkcí památkového oddělení je péče o movitý, umělecky, popřípadě historicky cenný 
majetek Českobudějovické diecéze. Ten je umístěn nejen v chrámech, ale také v k tomu 
určených skladovacích a depozitárních prostorech. Dlouhodobým úkolem diecézní památkové 
péče je dozorování a hlídání exponátů zapůjčených do kulturních externích institucí, jako jsou 
Národní galerie Praha, Alšova jihočeská galerie a mnoho dalších. 

 
HLAVNÍ ČINNOSTI  
V ROCE 2020 Hlavním úkolem byla tvorba hloubkových inventur církevního majetku v 7 vikariátech diecéze. 

Revize slouží k zefektivnění práce s mobiliářem. 
Dalším úkolem byla rozsáhlá spolupráce na přípravných pracích a odborném dozorování 
mobiliárních předmětů v rámci projektů IROP v chrámovém areálu v Kájově, Prachaticích a 
Albrechticích nad Vltavou. Rozsáhlé renovace umělecky významných komplexů zahrnují nejen 
obnovu předmětů, které jsou nedílnou součástí sakrálních interiérů, ale mnohdy i částí, které 
obsahují expozice a depozitáře. 

 
SPOLUPRÁCE  
S DALŠÍMI  
INSTITUCEMI Oddělení také spolupracovalo na 

tvorbě expozice Poklady z diecéze 
v městském muzeu Klášter 
Borovany. Expozice představuje 
výběr nejvzácnějších uměleckých 
předmětů, které z velké části 
nebyly doposud veřejnosti 
prezentovány. Výstava kombinuje 
představitele užitého umění, jako 
je gotické stříbrnictví a gotický a 
barokní textil s gotickou plastikou. 
Spolupráce diecézních památkářů 
se také projevila na částečné 
úpravě stálé expozice 
v Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově. V tomto roce došlo 
k reinstalaci řádové textilní sbírky 
v rámci strahovského kláštera. 
Spolupráce probíhala i s Národním 
památkovým ústavem, Územní 
památkovou správou, a jejím 
obsahem bylo odborné dozorování 
velkého množství cenných 
exponátů pro nově vznikající 
dvojici stálých expozic na zámku 
ve Vimperku. Zde byly instalovány 
nejen přímo sakrální předměty, ale 
docházelo i k doplňování 
barokních interiérů objekty z 
diecézních sbírek. 

 

 
 
 
 
 

Fotografie z nové expozice na zámku Vimperk: domácí oltář Nejsvětější 
Trojice z Kamenného Újezdu pochází z roku 1664; foto: archiv BCB. 
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OPRAVY CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ 

 
Opravy církevních objektů organizačně zajišťuje stavební oddělení. V roce 2020 byly na 

církevních objektech v diecézi provedeny opravy za více než 71 mil. Kč. Biskupství 

českobudějovické přispělo na tyto opravy jednotlivým farnostem částkou 5,7 mil. Kč a farnosti 

na ně získaly ve sbírkách celkem 21 mil. Kč. Opravy byly provedeny na přibližně 190 objektech. 

Biskupství opravilo i vlastní objekty: byla dokončena oprava elektroinstalace v klášteře v Č. 

Budějovicích v prostorách ZUŠ za 1,5 mil. Kč, v budově Biskupského gymnázia proběhla 

oprava 3 učeben za 1,4 mil. Kč a pokračovala oprava objektu Biskupství za 73,5 mil. Kč. 

 

DOTACE IROP V průběhu let 2016 a 2017 bylo připraveno a podáno 9 žádostí o dotaci z IROP na opravy 

církevních objektů a 2 žádosti na rozšíření výukových prostor na Biskupském gymnáziu a na 

základní škole. Všechny žádosti byly úspěšné a získali jsme příslib na dotace ve výši téměř 450 

mil. Kč. Tyto opravy se postupně provádějí. V roce 2020 bylo na těchto projektech 

proinvestováno: 

 

Již ukončené projekty: 

klášter Č. Budějovice     36,2 mil. Kč 

kostel sv. Jakuba Většího, Prachatice   30,2 mil. Kč 

 

 

Probíhající projekty: 

fara Kájov        18,1 mil. Kč 

poutní areál Římov     0,25 mil. Kč 

kostel sv. Prokopa, Strakonice    4,25 mil. Kč 

kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Třeboň  0,1 mil. Kč 

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 

STAVEBNÍ AKCE 

V ROCE 2020  Objekty Biskupství: 

objekt Biskupství, Biskupská 4, České Budějovice – celková oprava objektu 

Biskupské gymnázium, České Budějovice – oprava učeben  

klášter na Piaristickém nám. České Budějovice – dokončení opravy elektroinstalace 

 

Objekty farností: 

Blansko   sv. Jiří – pokračování v opravách střech 

Blatná    Nanebevzetí Panny Marie – oprava střech 

Bohumilice   fara – oprava střechy 

Borovany   fara – oprava střechy severního a východního křídla ambitu 

Budislav   Nanebevzetí Panny Marie – oprava střechy a fasády 

Černice    oprava střech farního areálu 

Černívsko   Nejsvětější Trojice – oprava střechy 

Český Krumlov   sv. Vít – oprava střechy a kanalizace 

Deštná    oprava střechy věže a restaurování hlavního oltáře 

Dobrá Voda u Č. Budějovic fara – výměna oken a úprava interiéru 
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Dobrá Voda u N. Hradů  Nanebevzetí Panny Marie – dokončení opravy střechy 

Dolní Bukovsko   fara – výměna oken 

Dub    Rozeslání apoštolů – oprava střechy 

Dubné    Nanebevzetí Panny Marie – oprava střechy 

Horažďovice   sv. Petra a Pavla – oprava střech 

Horní Planá – Hodňov  oprava římsy 

Hosín    oprava střech areálu fary 

Chroboly   Narození Panny Marie – oprava střechy 

Chvojnov   Nanebevzetí Panny Marie – restaurování zvonů 

Jindřichův Hradec  Nanebevzetí Panny Marie – oprava střechy 

Jistebnice   sv. Michael – oprava střechy a fasády 

Kájov    restaurování oltáře z kaple sv. Jana Nepomuckého 

Kašperské Hory  sv. Markéta – restaurování oltáře 

Košetice – Onšov   sv. Martin oprava střechy 

Kunžak – Člunek  oprava střechy fary 

Malonty    sv. Bartoloměj – oprava fasády věže 

Mirotice    oprava farních prostor 

Nezamyslice   Nanebevzetí Panny Marie – oprava střechy věže 

Nová Bystřice – Klášter  Nejsvětější Trojice – restaurování oltáře 

Pelhřimov   Nejsvětější Trojice na Křemešníku – restaurování oltáře 

Pelhřimov   sv. Bartoloměje – restaurování oltářů 

Písek    sv. Kříže – oprava krovů 

Prachatice   fara – oprava oken 

Radobytce   oprava fasády věže 

Radomyšl   sv. Jan Křtitel – oprava ohradní zdi 

Rapšach   sv. Zikmund – oprava střechy 

Rožmitál na Šumavě  sv. Šimon a Juda – oprava fasády 

Rychnov nad Malší  sv. Ondřej – oprava střechy presbytáře 

Římov    oprava kaple a kanceláře na faře 

Strakonice – Podsrp   Panny Marie Bolestné – oprava střechy 

Střelské Hoštice  sv. Martin – oprava střechy 

Sušice    sv. Václav – oprava fasády 

Trhové Sviny   Nanebevzetí Panny Marie – oprava střechy 

Vacov    sv. Mikuláš – restaurování vitráží 

Velhartice   oprava fary 

Věžná – Obrataň   zvonice – oprava střechy 

Záhoří    sv. Michael – oprava střechy a fasády 

Zachotín   Narození Panny Marie – oprava fasády 

Zátoň    restaurování obrazů křížové cesty 
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Nejvýznamnější položky výnosů a nákladů za rok 2020 

(v tis. Kč) 
 

VÝNOSY 
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NÁKLADY 
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Rozvaha 

 

AKTIVA 
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PASIVA 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha k účetní závěrce 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 

Příjemce: Církevní právnická osoba, Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice. 
                                    

Obchodní firma:  Biskupství českobudějovické 

Sídlo:  
37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Biskupská 
132/4 

Identifikační číslo:  00445118 

Den vzniku: 1.5.1985 

 
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky zapsané církevní právnické osoby „Biskupství 

českobudějovické“ (dále také „Biskupství") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Biskupství jsou uvedeny v bodě. 1 přílohy této účetní závěrky. 

 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Biskupství   k 31. 

12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána 
v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým 
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Biskupství nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme 
shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

 
 

Odpovědnost Biskupství za účetní závěrku 
 
Biskupství odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s 

českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou. 

 
Při sestavování účetní závěrky je Biskupství povinno posoudit, zda je schopno nepřetržitě trvat, a 

pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a 
použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel   
plánuje zrušení Biskupství nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 
učinit. 
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá Biskupství. 
 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda 
ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi 
o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili. 

 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s 
výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Biskupství relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom 
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 
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• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 

informace, které v této souvislosti Biskupství uvedlo v příloze účetní závěrky. 
• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

Biskupstvím a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Biskupství nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)  

             nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Naše závěry týkající se schopnosti Biskupství nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k 
tomu, že Biskupství ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat Biskupství mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o 

významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve 
vnitřním kontrolním systému. 

 
 
 
Obchodní firma TOP AUDIT BOHEMIA, a.s. 
Sídlo  Vřesovická 429/5, Praha 5 
Číslo oprávnění 396 
Jména a příjmení auditorů, kteří jménem 
společnosti vypracovali zprávu  

Ing. Jiří Šmíd 

Čísla jejich oprávnění 
 

1256 

Datum vypracování 2. 6. 2021 
Podpisy auditorů 
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Biskupství českobudějovické 

Biskupská 132/4, P. O. BOX 14 

370 21 České Budějovice 

Tel.: +420 380 420 311 

e-mail: kurie@bcb.cz 

www.bcb.cz 

 


