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Německá biskupská konference 

Německá biskupská konference (NBK) sjednocuje katolické biskupy všech německých diecézí. Vedle diecézních 
biskupů patří do Biskupské konference také biskupové koadjutoři a světící biskupové. 

Úkoly Biskupské konference jsou: 

• zkoumání a podpora společných duchovních a pastoračních úkolů, 
• vzájemné konzultace, 
• koordinace církevní práce, 
• společné rozhodování, 
• pěstování vztahů s dalšími Biskupskými konferencemi. 

Nejvyšším orgánem Německé biskupské konference je plenární zasedání všech biskupů, na kterém se biskupové na 
několik dní setkávají pravidelně vždy na jaře a na podzim. Během řady pracovních jednání se biskupové radí, koordinují 
své úkoly a termíny a činí rozhodnutí pro církev v Německu. 

Dalším orgánem NBK je stálá rada, která byla zřízena v roce 1974, aby plenárnímu zasedání ulehčila od běžných úkolů 
a aby zajistila kontinuální vzájemné konzultace diecézních biskupů. Ve stálé radě je každá diecéze zastoupena svým 
biskupem, který disponuje jedním hlasem. Biskup se může nechat zastoupit světícím biskupem své diecéze. Stálá rada 
se setkává pětkrát až šestkrát ročně k jednodennímu zasedání. Vedle zpracovávání běžných záležitostí jsou úkoly stálé 
rady následující: 

• koordinace práce v biskupských komisích, 
• vzájemná koordinace pastorační činnosti diecézí, 
• spolupráce na úrovni přesahující kompetence jedné diecéze, 
• konzultace církevně-politických a organizačních otázek, 
• rozhodování v nutných případech, o kterých jinak rozhoduje plenární zasedání, 
• příprava zasedání plenárního zasedání. 

Od 18. února 2008 je předsedou NBK freiburský arcibiskup Dr. Robert Zollitsch. Jako předseda vede zasedání biskupů 
a reprezentuje NBK vůči státu a společnosti. Směrem k veřejnosti vystupuje jako mluvčí NBK. Při zastávání svého úřadu 
je vázán závěry plenárního zasedání a stálé rady.  

Na podporu své činnosti a za účelem zabezpečení svých úkolů má Německá biskupská konference v Bonnu svůj 
sekretariát, v Berlíně Komisařství německých biskupů, Katolickou kancelář a další pracoviště pro určité tematické 
oblasti. Jejich strukturu a způsoby fungování určuje jednací řád Německé biskupské konference.  

(více na http://dbk.de/) 
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