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Prohlášení Palladia země české za národní kulturní památku 
lze chápat jako snahu o hlubší zakotvení naší současné pluralitní 
a demokratické společnosti. S tím souvisí také loni zahájený 
projekt obnovy Staré Boleslavi jako významného poutního místa, 
s nímž je Palladium spojené.

Symbolem naší diecéze, ale i celé naší země je Pražský hrad 
s vertikálou svatovítské katedrály. V roce 2015 se mnoho osob-
ností kulturního života spolu s držiteli klíčů od Korunní komory 
rozhodlo připojit se k našim snahám dokončit dílo Karla IV. 
a vybudovat v katedrále velké varhany, které tam chybí.

Nelze samozřejmě vyjmenovat vše, z čeho mám radost 
a co se nám v roce 2015 podařilo. Více snad řekne tato výroční 
zpráva. Rád bych v každém případě poděkoval všem, kdo se 
na díle, do něhož jsme se pustili, podíleli. Věřím, že i ta nejskry-
tější práce přispívá k rozvoji společenství Božího lidu naší místní 
církve. Můj dík patří rovněž všem dárcům, sponzorům, dobro-
dincům, ale zejména těm, kdo nezištně pomáhají v životě svých 
farností. Vyprošuji všem, kdo žijí a pracují v pražské arcidiecézi, 
Boží požehnání.

Kardinál Dominik Duka, 
arcibiskup pražský

Rok 2015 byl pro život pražské arcidiecéze 
zejména rokem Dnů víry. Týdenní ekume-
nický projekt, který se na začátku června 
konal v Praze, navázal v mnohém na něko-
likaleté zkušenosti z Noci kostelů. Smyslem 
Dnů víry bylo překročit práh kostela 
a v duchu Kristova hlásání radostné zvěsti 
vyrazit do ulic a na náměstí vstříc lidem.

Tento rok připomněl také tragickou smrt 
mistra Jana Husa. Sama vzpomínka byla 
příležitostí přesvědčit se o vynikající úrovni 
ekumenické spolupráce a vzájemnosti. 
Papežským vyslancem pro připomínku 
českého reformátora byl jmenován kardinál 
Miloslav Vlk. Plody mezikonfesijní spolupráce 
jsou kromě společného bádání o tehdejších 
různých proudech jediné církve (mám 
na mysli stoupence eucharistie udělované 
„sub una“ či „sub utraque“) také konkrétní 
jednání o opětovném umístění zlatého 
kalicha na průčelí Týnského chrámu Panny 
Marie, jakož i obnova Mariánského sloupu, 
o niž usilují některá dobrovolná sdružení.

Úvodní 
slovo
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V roce 2015 Arcidiecézi pražskou tvořilo 145 farností, sdružených 
do 14 vikariátů. Kromě toho bylo na jejím území zřízeno 33 míst s vlast-
ním pastoračním působením, většinou klášterních nebo poutních kostelů 
(11 z nich má statut duchovní správy). Ve 125 farnostech sídlil duchovní 
správce přímo, ostatní byly spravovány excurrendo, duchovní správci tam 
dojížděli.

V Teologickém konviktu v Olomouci, který je přípravným ročníkem 
před zahájením seminární formace ke kněžské službě, se ve školním roce 
2015/2016 připravují 4 uchazeči, v Arcibiskupském semináři 7 semina-
ristů, v římském Nepomucenu 2 seminaristé.

V roce 2015 k Arcidiecézi pražské přináleželo 141 kněží, z nich 118 
působilo v různých duchovních službách v domácí diecézi, zbývající 
pak v dalších českých i zahraničních diecézích nebo byli na odpočinku. 
Na duchovní službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží, z celko-
vého počtu 157 zde pobývajících bylo 106 kněží ustanoveno pro konkrétní 
duchovní službu. V Arcidiecézi pomáhalo 42 kněží jiných diecézí (nejvíce 
z nich jsou zastoupeni Poláci, dále Slováci, v menší míře Italové, Američané, 
Španělé, Francouzi a jednotlivě i kněží z dalších zemí), dále pak 37 trvalých 
jáhnů, 25 pastoračních referentů a 25 pastoračních asistentů.

V Arcidiecézi bylo v roce 2015 podle aktualizovaného kvalifikovaného 
statistického odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných katolíků a nachá-
zelo se zde 926 kostelů a kaplí.

V roce 2015 působili v Arcidiecézi členové celkem 20 mužských a 36 
ženských řeholních institutů.

Na jejím území sídlí biskupská konference a konference vyšších 
představených mužských a ženských řeholí. Česká biskupská konference 
sdružuje všechny české a moravské biskupy a stará se zejména o koordi-
naci pastoračních aktivit na celém území České republiky.

Kontaktní údaje
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 220 392 111
fax: +420 220 514 647
web: www.apha.cz
e-mail: apha@apha.cz
IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100
číslo účtu: 45301130/2700  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Platební brána: http://platby.apha.cz

Statutární orgány
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Mons. Václav Malý, biskup
Mons. Karel Herbst, biskup
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.,  
generální vikář (od 1. 4. 2016) a ředitel kurie
Mons. Michael Slavík, Th.D.,  
generální vikář (do 31. 3. 2016), biskupský vikář (od 1. 4. 2016)
P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář (do 31. 3. 2016)

Další představitelé
P. Stanisław Góra, biskupský vikář (od 1. 7. 2016)
P. Dr. Vojtěch Eliáš, biskupský vikář (do 30. 6. 2016)
kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup

Údaje o organizaci 
a profil arcidiecéze
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Katolická církev sestává z místních církví, 
jimiž jsou zejména diecéze. V čele die-
céze stojí diecézní biskup (jedná-li se 
o arcidiecézi, tedy arcibiskup – rozdíl mezi 
biskupem a arcibiskupem není v pravomoci, 
ale v hodnosti).

Diecéznímu biskupovi pomáhá se 
správou diecéze a s řízením úřadu diecéze 
generální vikář, s výkonem soudní pravo-
moci soudní vikář, se speciálními úkoly pak 
biskupští vikáři (někteří z nich mohou být 
– a mnohdy také jsou – též biskupy, takže 
mohou diecéznímu biskupovi vypomáhat 
i při udělování svátostí) – všichni jsou 
do svých funkcí ustanoveni diecézním bis-
kupem. Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá 
Arcibiskupství pražské. Náplň činnosti 
jednotlivých útvarů, odborů a speciálních 
středisek je podrobně vymezena v organi-
začním řádu.

Arcibiskupství pražské jako úřad
je organizačně členěno následujícím 
způsobem:

A) Arcibiskup pražský
 (moc zákonodárná, výkonná a soudní)

B) Arcibiskupská kurie (konzistoř)
 a) generální vikář (moc výkonná)
 b) biskupští vikáři (moc výkonná)
  ≈ biskupský vikář pro pastoraci 
     obecnou
  ≈ biskupští vikáři pro pastoraci 
     speciální

C) Metropolitní církevní soud
 soudní vikář (moc soudní)

D) Ekonom

E) Diecézní konzervátor

Struktura
arcibiskupství

1. Rady a komise arcibiskupa
 ≈ Biskupská rada (§ 4 kán. 473 CIC)
 ≈ Kněžská rada (kán. 495n. CIC)
 ≈ Sbor poradců (kán. 502 CIC)
 ≈ Ekonomická rada (kán. 493 CIC)
 ≈ Liturgická komise

(její působnost je interdiecézní,  
neboť plní uvedenou funkci i pro 
plzeňskou diecézi)

 ≈ Pastorační rada (kán. 511 CIC)

2. Odbory a referáty Arcibiskupské kurie
 ≈ Kancléřství
 ≈ Správa majetku (Finanční odbor,  

Realitní odbor, Diecézní konzervátorské 
centrum, Restituční odbor, Lesní správa, 
Investiční odbor, Referát fundraisingu)

 ≈ Stavební odbor
 ≈ Provozní odbor
 ≈ Odbor informačních technologií
 ≈ Referát církevního školství
 ≈ Odbor kontroly a metodiky
 ≈ Odbor plánování
 ≈ Odbor vnějších vztahů – Tiskové 

středisko

3. Pastorační středisko
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uměleckých děl a církevních památek. 
Vedle Vyšebrodského cyklu, Žlutického 
kancionálu či Madony z Veveří to bylo 
také staroboleslavské Palladium země 
české. Malý kovový reliéf Panny Marie 
s dítětem ze 14. století, legendou spjatý se 
sv. Václavem, reprodukující ikonografický 
typ Svatovítské madony, se tak zařadil 
mezi nejvýznamnější součásti kulturního 
bohatství země, na něž se vztahuje přísná 
státní ochrana.

Memorandum o spolupráci při rozvoji 
Staré Boleslavi
Starosta města Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav Vlastimil Picek, probošt starobo-
leslavské kapituly P. Libor Bulín a pražský 

arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 
podepsali 25. listopadu na pražském arci-
biskupství memorandum o spolupráci při 
rozvoji Staré Boleslavi jako centra národní 
paměti. Cílem je spolupráce na rozvoji 
Staré Boleslavi jako poutního místa, odkud 
vyrůstají kořeny naší identity.

Svatý rok milosrdenství
Na jaře roku 2015 vyhlásil papež František 
Rok milosrdenství. Byl zahájen otevřením 
Svaté brány v Římě 8. prosince a bude trvat 
do 20. listopadu 2016. Kromě Říma se 
poprvé v dějinách otevřou Svaté brány také 
v pražské arcidiecézi. Papež František tak 
akcentoval velké téma svého pontifikátu, 
kterým je Boží milosrdenství.

Pražský arcibiskup se setkal 
s poslanci Evropského parlamentu
Kardinál Dominik Duka OP se 23. až 
25. ledna při oficiální a pastorační návštěvě 
Bruselu setkal s krajany a poslanci Evrop-
ského parlamentu. V bruselském Pražském 
domě zároveň absolvoval besedu pro české 
a slovenské krajany a v bruselské bazilice 
Sacré-Coeur, která se nachází nedaleko 
hlavní budovy Evropské komise, pro ně 
sloužil mši svatou.

Klíčníci podpořili nové varhany 
pro katedrálu
V pátek 10. dubna se v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha společně setkali držitelé 
klíčů od Korunní komory, v níž jsou uloženy 
korunovační klenoty. Klíčníci společně 
podepsali pamětní list, v němž stojí, že 
se jako členové Rady katedrály sešli, aby 
podporou stavby nových varhan společně 
přispěli k věhlasu katedrály a rozvoji slavné 
hudební tradice našeho národa. Současně 
vyzvali občany České republiky, aby se i oni 
připojili k velikému dílu, které započal otec 
vlasti Karel IV.

Milníky  
roku 2015

Dny víry
V Praze se od 30. května do 6. června konal 
ekumenický festival křesťanství „Dny víry“. 
Organizátoři připravili v prvním červnovém 
týdnu více než 300 programů, jichž se 
v Praze zúčastnilo několik desítek tisíc 
návštěvníků. Smyslem Dnů víry, inspiro-
vaných Nocí kostelů, na niž navázaly, bylo 
představit duchovní podstatu křesťanství 
a životní styl křesťanů 21. století.

600. výročí smrti Jana Husa
Připomínkou reformních myšlenek a život-
ního zápasu mistra Jana Husa byl duchov-
ně-kulturní projekt Husovské slavnosti 
2015, který se konal v neděli 5. a v pondělí 
6. července v Praze. Nabídl pestrou škálu 
duchovních a kulturních akcí, od bohoslu-
žeb přes koncerty a divadelní vystoupení 
až po přednášky a diskuze. Papež František 
pro tuto příležitost jmenoval kardinála 
Miloslava Vlka svým zvláštním legátem.

Palladium prohlášeno národní 
kulturní památkou
Ve středu 8. července bylo na seznam 
národních kulturních památek nově 
zařazeno devět historických předmětů, 
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1. února
25 let obnovené akademické farnosti 
u Nejsvětějšího Salvátora v Praze

13. února
Bohoslužba v kostele Panny Marie 
na Slovanech připomněla 70. výročí 
bombardování Prahy a zničení Emauz

14. února
Kardinál Duka se v bazilice sv. Petra 
v Římě zúčastnil kardinálské konzistoře

3. března
Přicestovali první krajané z Ukrajiny, 
kterým Arcidiecézní charita asistuje 
při integraci

13. března
Modlitební iniciativy „24 hodin pro Pána“

16. března
Kardinál Duka získal čestný doktorát 
na Papežské teologické fakultě ve Varšavě

17. března
Historicky první setkání redaktorů farních 
časopisů a webů

29. prosince 2014 – 2. ledna 2015
Setkání mladých pořádané komunitou Taizé

1.–14. ledna
V pražské arcidiecézi se konala tradiční 
Tříkrálová sbírka

4. ledna
Mše svatá za Olgu Havlovou v katedrále 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha

13.–15. ledna
Kardinál Dominik Duka OP se v Budapešti 
zúčastnil setkání Kongregace pro nauku víry

Kronika  
roku 2015

15.–18. ledna
Arcibiskupství pražské na veletrzích 
cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v Brně

22. ledna
Výročí 150 let od narození biskupa 
Antonína Podlahy

23.–25. ledna
Kardinál Duka se v Bruselu setkal s krajany 
a poslanci Evropského parlamentu
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12. května
Kardinál Duka předal arcibiskupovi 
syrské katolické církve Yohannovi Petrosi 
Mouchemu šek na pomoc uprchlíkům v Iráku

15. května
Svatojánské slavnosti Navalis 2015

29. května
Noc kostelů 2015

30. května – 6. června
Týdenní ekumenický projekt „Dny víry“

4. června
Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým 
procesím kolem Hradčanského náměstí

4.–7. června
V Praze se setkali východní katoličtí 
hierarchové

15. června
Bohoslužba smíření v Betlémské kapli při 
příležitosti 600. výročí Husovy smrti

27. června
Kněžské svěcení

Červenec
Svatovítské varhanní večery v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha

5.–6. července
Husovské slavnosti

8. července
Palladium země české bylo prohlášeno 
národní kulturní památkou

27. března
Mše svatá při příležitosti 130. výročí úmrtí 
kardinála Bedřicha Schwarzenberga

29. března
Hořické pašije ve svatovítské katedrále 
v podání Otakara Brouska ml., Nely 
Boudové a Jakuba Gottwalda

8. dubna
Kardinál Duka požehnal novou kapli 
v Ústřední vojenské nemocnici

10. dubna
Klíčníci podpořili projekt nových varhan 
pro katedrálu

21. a 22. dubna
Kardinál Duka byl opětovně zvolen 
předsedou ČBK

23. dubna
Papež František ocenil arcibiskupského 
ceremonáře Vojtěcha Mátla vyznamenáním 
Bene merenti

24. dubna
Kardinál Duka připomněl arménskou 
genocidu

30. dubna
V pražské arcidiecézi se již počtvrté konal 
Den zvoníků

2. května
Papež František jmenoval kardinála Vlka 
svým vyslancem na oslavách Jana Husa

5. května
Bohoslužba v katedrále připomněla 
70. výročí konce druhé světové války
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12.–25. listopadu
Cyklus debat na téma „Migrační vlna 
a katolická církev“

13. listopadu
Prof. Petr Piťha jmenován monsignorem

17. listopadu
Ekumenická modlitba za oběti totality, 
při níž ve světové premiéře zazněla 
„Panychida“ Petra Koronthályho

20. listopadu
Konference o katedrále v Praze 
a ve Vídni – katedrální huť

20.–22. listopadu
Prahu navštívil kardinál Gianfranco 
Ravasi, předseda Papežské rady pro 
kulturu

23. listopadu
Arcibiskupství pražské otevřelo 
penzion „Panský dům“

25. listopadu
Podpis spolupráce mezi Starou 
Boleslaví, staroboleslavskou kapitulou 
a Arcibiskupstvím pražským

Prosinec
Pražské betlémy 2015

4. prosince
Mše svatá za hnutí Stonožka

5. prosince
Konference o hudbě 
ve svatovítské katedrále na téma 
„Staročeské roráty“

8. prosince
Začal mimořádný Svatý rok 
milosrdenství

18. prosince
Betlémské světlo 2015

24. prosince 
Oběd pro chudé, který tradičně 
pořádá Komunita Sant’Egidio 
v Arcibiskupském paláci

12. července
Uložení ostatků číhošťského faráře P. Josefa 
Toufara

16. července
Podpis dohody o církevních domech 
na Pražském hradě

19. srpna
Kardinál Duka navštívil české vojáky 
na Sinajském poloostrově

16. září
Kardinál Duka jednal v Izraeli s evropskými 
biskupy o migraci

23. září
Ve světové premiéře zaznělo v Obecním 
domě oratorium „Svatý Václav“ Martina 
Kumžáka

28. září
Národní svatováclavská pouť

Říjen
Česká nemocnice v Ugandě získala cenu 
doktora Celestýna Opitze

11. října
Arménská komunita získala kostel sv. Ducha 
jako své působiště

14. října
Mše svatá za zemřelé bezdomovce 
v kostele sv. Kříže

26. října
Debatní večer o Karlu Weirichovi v Italském 
kulturním institutu

31. října
Zádušní mše za členy paraskupin 
Anthropoid, Silver A a Out Distance

31. října 
Každoroční benefiční koncert Arcidiecézní 
charity Praha ve Smetanově síni Obecního 
domu

V chrámu sv. Mikuláše v Praze 
uspořádalo Arcibiskupství 
pražské v roce 2015 celkem 
195 koncertů duchovní hudby. 
Více o programu na webu  
www.stnicholas.cz.
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znamená, že se pravidelně účastnilo 
bohoslužeb skoro 40 tisíc lidí, 668 párů si 
udělilo svátost manželství, bylo pokřtěno 
2 810 lidí, z toho 375 dospělých, a 765 
lidí přijalo svátost biřmování. Nelze 
opomenout také asistenci při pohřbech, 
kterých bylo více než dva tisíce. V mnoha 
farnostech se scházejí lidé i mimo boho-
služby v malých společenstvích, kterých 
je v celé diecézi více než pět set, aby četli 
Písmo, společně se modlili a sdíleli své 
životy.

36 kostelů v Praze. K oběma těmto aktivitám 
připravilo Arcibiskupství pražské průvodce 
s popisem a programem jednotlivých míst.

Mezi zdařilé projekty s přesahem 
diecéze počítáme také obnovení webu 
Manzelstvi.cz, spravovaného Centrem pro 
rodinu, který shromažďuje materiály pro 
snoubence, manžele a rodiny. Podařilo se 
také zprovoznit web Kancional.cz, který 
zjednodušuje přístup k liturgickým písním.

Vedle zmíněných aktivit však běžel 
standardní duchovní život diecéze, což 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
a na výstavišti v Praze-Letňanech.

Druhou významnou událostí byl evange-
lizační týden Dny víry, který se připravoval 
skoro tři roky. Od 30. května do 6. června 
probíhaly po Praze nejrůznější koncerty, 
vystoupení, přednášky, happeningy 
a modlitby otevřené pro širokou veřejnost. 
Do více než tří set programových bodů se 
zapojily stovky dobrovolníků z řad farností, 
komunit a řádů, programu se účastnili lidé 
z celé republiky a dále z Polska, Slovenska 
a Německa. Dny víry se tak staly význam-
ným příspěvkem pražské arcidiecéze 
k výročí upálení mistra Jana Husa, které se 
připomínalo o měsíc později. Společným 
jmenovatelem byla dnešní spolupráce mezi 
církvemi. 

Vedle těchto velkých událostí probíhaly 
již etablované akce, jakou je především 
Noc kostelů, které se v tomto roce účastnilo 
107 000 lidí, zapojilo se 282 kostelů, pře-
vážně katolických, ale také dalších kostelů 
a modliteben církví sdružených v Ekumenické 
radě církví. Během Vánoc se otevřely pražské 
kostely nejen na bohoslužby, ale již počtvrté 
bylo možné přijít také k betlémům. Do této 
akce nazvané Křesťanské Vánoce se zapojilo 

Rok 2015 byl pro Arcidiecézi pražskou 
velmi významným. V předchozím roce 
2014 byl vyhlášen pětiletý pastorační plán, 
který je koncipovaný na školní roky. Rok 
2014–2015 byl zaměřen na hlásání evan-
gelia. Již na přelomu roku, od 29. prosince 
do 2. ledna 2015, se sjelo do Prahy na Pouť 
důvěry s komunitou Taizé více než 25 000 
lidí z celé Evropy. Stovky dobrovolníků 
z řad farníků při této pouti napnuly síly. 
Díky tomu se podařilo ubytovat deset tisíc 
lidí v rodinách, program probíhal v mnoha 
farnostech, kostelích, klášterech, farách či 
školách. Centrální program se pak odehrál 

Pastorace
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Statistika udílení svátostí a návštěvnosti bohoslužeb

 
  Vikariáty 

Křty 

Biřmování  Svatá  
přijímání  Svatby  Svátosti 

nemocných 
Návštěvnost 
bohoslužeb celkem z toho  

nad 14 let

  Celkem 2 810 375 765 1 849 121 668 5 495 37 375

01 I. pražský 503 139 309 398 192 148 614 5 872

02 II. pražský 368 28 41 243 609 99 700 5 385

03 III. pražský 511 86 150 374 720 125 1 090 7 270

04 IV. pražský 328 33 80 244 730 74 563 5 036

05 Benešov 140 6 5 79 500 33 432 1 430

06 Beroun 108 9 11 44 395 19 162 1 295

07 Jílové 104 6 6 62 350 26 258 1 745

08 Kladno 134 10 21 70 780 16 110 1 236

09 Kolín 132 21 19 61 180 20 189 1 297

10 Podřipsko 64 8 25 30 038 9 102 590

11 Příbram 168 12 30 89 907 46 508 2 911

12 Rakovník 23 6 16 16 650 4 56 343

13 Stará Boleslav 126 10 18 54 270 21 340 1 175

14 Vlašim 101 1 34 78 800 28 371 1 790
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a fotogalerie. Stránky nabízejí možnost 
objednat si zasílání novinek na e-mail. 
Součástí portálu www.apha.cz je zóna pro 
zaměstnance s informacemi pro správu 
arcidiecéze – in.apha.cz.

Webové stránky doplňuje facebookový 
účet Arcibiskupství pražské, twitterový 
účet @apha_cz a videokanál na youtube 
Arcibiskupství pražské.

Web www.apha.cz také umožňuje 
přispět libovolnou finanční částku na různé 
zajímavé projekty prostřednictvím plateb-
ních karet. 

www.DominikDuka.cz – osobní stránky 
kardinála Dominika Duky. Stránky nabízejí 
rozhovory, kázání, články, dopisy a podněty 
k zamyšlení od pana kardinála. Kardinál 
Duka nadále aktivně komunikuje na svém 
osobním facebookovém profilu facebook.
com/dominik.duka.3, twitterovém účtu 
@dominikduka, na blogu na Aktuálně.cz 
a na křesťanské komunitní síti Signály.cz.

www.kardinal.cz – osobní stránky kar-
dinála Miloslava Vlka. Najdete na nich 
především osobní postřehy k různým 

aktuálním tématům a informace ze života 
pana kardinála. Na podporu webu na sociál-
ních sítích spravuje Arcibiskupství pražské 
facebookový profil Miloslav kardinál Vlk.

Biskup Malý s veřejností komunikuje 
na facebookovém profilu facebook.com/
biskup.maly.

www.vira.cz – web o víře pro širokou 
veřejnost. V roce 2015 navštívilo weby 
z rodiny vira.cz téměř 1 650 000 návštěvníků. 
Na webu nalezneme on-line rozhovory 
se zajímavými osobnostmi z církevního 
a společenského života, zajímavé články 
a podněty k aktuálnímu dění ve společnosti, 
informace o křesťanské víře, texty k hlubšímu 

Arcibiskupství pražské vydává pravidelný 
měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, 
který je zaměřen na širokou veřejnost. 
Nabízí informace o aktuálním dění 
v diecézi, o aktivitách organizovaných 
Arcibiskupstvím a každé číslo je tematicky 
zaměřené na určitý fenomén ze života far-
ností a věřících. Zpravodaj vychází v měsíč-
ním nákladu přes 2 000 kusů v počtu deseti 
čísel ročně. 

Komunikační 
média

Internetové projekty
www.apha.cz – oficiální stránky Arcibis-
kupství pražského. V roce 2015 navštívilo 
tento web 350 000 návštěvníků. Stránky 
informují o dění v pražské arcidiecézi 
a současně také o důležitých církevních, 
kulturních či společenských akcích s celore-
publikovým významem. Obsahují základní 
informace o Arcibiskupství pražském, 
aktuality, kontakty, kalendář akcí, historii 
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Služba je k dispozici bezplatně a patří 
mezi průkopníky tohoto způsobu využívání 
internetu v České republice. V současné 
době ji zajišťuje zvláště tým cca 15 dobro-
volných spolupracovníků z různých oblastí 
lidského života. Linka víry je propojena 
s modulem „Otázky a odpovědi“ na http://
otazky.vira.cz, který obsahuje část již polo-
žených dotazů a odpovědí (po předchozím 
svolení tazatelů).

www.maria.cz – stránky věnované úctě 
k Panně Marii, významu úcty ke svatým, 
obrazům a sochám s náboženskou tema-
tikou, mariánským modlitbám – zvláště 
růženci – a mariánské teologii.

www.manzelstvi.cz – hlavním cílem 
projektu je podpořit pozitivní pohled 
na manželství v pluralitním prostoru inter-
netu. Web funguje jako snadno dostupný 
a spolehlivý zdroj standardních informací 
o manželství. Náplní stránek jsou přehledné 
informace o manželství z pohledu katolické 
církve, a to texty filozoficko-teologické, 
liturgické, pastorační či právní, ale také 
texty k obecnému povzbuzení a poučení. 
Vlastní obsah stránek tvoří přehledně 

členěný a průběžně aktualizovaný souhrn 
článků. Web doplňuje motivačně pojatý 
facebookový profil „Manželství krok 
za krokem“.

 porozumění Bible, ke vzájemnému vztahu 
vědy a víry, podněty k budování rodiny 
a k výchově dětí, křesťanský pohled na sexua-
litu, biblické texty nedělní liturgie včetně 
zamyšlení, články k jednotlivým obdobím 
v roce, zajímavé odkazy a mnoho dalšího.

K webu na sociálních sítích odkazuje 
facebookový profil Víra.cz a twitterový účet 
@vira.cz.

Mezi velmi oblíbené služby patří také 
zasílání biblických úryvků na zadaný e-mail 
nebo mobilní telefon prostřednictvím SMS.

Rodinu webů vira.cz doplňují tematicky 
zaměřené weby, jako je deti.vira.cz, vanoce.
vira.cz, velikonoce.vira.cz a další.

www.pastorace.cz – web určený přede-
vším pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. V roce 2015 navštívilo tento web 
530 000 návštěvníků. Stránky obsahují 
materiály a podklady pro pastorační práci, 
poskytují podklady pro kněze, katechety 
a učitele náboženství i množství článků 
k hlubšímu porozumění tématu pro 
širokou veřejnost. Je zde také liturgický 
kalendář, texty na nástěnky a další užitečné 
materiály. Pastorační témata na sociálních 
sítích zprostředkovává facebookový profil 
„Duchovní život, křesťanská spiritualita“.

help.vira.cz – linka víry na internetu. 
Jedná se kontaktní křesťanskou službu 
pro širokou veřejnost – je možné obrátit 
se zde s různými problémy či dotazy 
ohledně víry prostřednictvím elektro-
nické pošty na člověka, který se snaží 
naslouchat a společně najít odpověď. 
Po domluvě je také možné osobní setkání 
nebo zprostředkování kontaktu s knězem 
či psychologem.
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AP pro veřejnost na adrese http://k.apha.cz 
a mobilní verze elektronického Katalogu AP 
na adrese http://m.apha.cz. Mobilní verze 
umožňuje uživateli tzv. „chytrého telefonu“ 
vyhledání nejbližšího kostela, aktuálních 
bohoslužeb a dalších důležitých informací. 
Tento systém najde uplatnění také při 
cestování a návštěvě kulturních památek.

Katalog AP nabízí také ojedinělou 
možnost elektronické komunikace mezi 
farností či zaměstnancem a Arcibiskupstvím 
pražským prostřednictvím šifrovaného 
datového spojení.

Základem katalogu je společná aktuali-
zovaná databáze, která obsahuje důležité 
informace týkající se života naší arcidie-
céze. Katalog je založen na tzv. základních 
sídelních jednotkách, a tím umožňuje velmi 
přesné vyhledání potřebné informace také 
na základě zadané lokality.

Další projekty
Dále se úspěšně rozvíjí úzká spolupráce 
s tvůrci aplikace eBreviář.cz pro denní 
modlitbu církve: eBreviář je dostupný 
na webu a ke stažení ve formátech pro 
chytré telefony a čtečky. Arcibiskupství 
pražské dalo souhlas k užití překladu Bible, 
podílí se na průběžné úpravě textů a posky-
tuje odborné liturgické konzultace.

Arcibiskupství nyní ve zkušebním provozu 
testuje nový e-shop na adrese eshop.apha.cz, 
určený především k usnadnění distribuce 
tiskovin a jiných podpůrných materiálů.

Za zmínku také stojí internetová aktivita 
ministrantů na webu apha.cz/ministranti, 
webové stránky mládežnického centra 
ADCM.cz, on-line archiv pomůcek pro 
katechety www.apha.cz/adks a webové 
stránky penzionu Panský dům.

Tiskový odbor Arcibiskupství pražského je v neustálém kontaktu s médii jak křesťanskými, 
tak sekulárními. Mediálně podporuje aktivity farností i celodiecézní projekty, zprostředko-
vává kontakt s významnými osobnostmi, zajišťuje rozhovory, připravuje publikace atd.

www.liturgie.cz – web zaměřený na kato-
lickou bohoslužbu, který má až 20 000 
návštěvníků za měsíc. Nejnavštěvovanější 
službou je lekcionář, ale stránky obsahují 
též další liturgické texty pro slavení mše 
svaté, svátostí a svátostin. Oblíbené jsou 
komentáře k jednotlivým obřadům, ale také 
videa nebo MP3 nahrávky pro praktickou 
přípravu na bohoslužbu. Na sociálních 
sítích web propaguje facebookový profil 
Liturgie.cz a twitterový účet @liturgie_cz. 
V rámci portálu byly vytvořeny aplikace 
pro chytré telefony – „Liturgie.cz“ a „Misál 
na prázdniny“. Stránky www.liturgie.cz 
slouží jako oficiální místo České biskupské 
konference pro zveřejňování liturgických 
textů v elektronické podobě. 

Modlitba.cz – web nabízí základní infor-
mace a podněty k rozvíjení křesťanské 
modlitby.

Katalog Arcidiecéze pražské na internetu
– Arcibiskupství pražské v roce 2014 dále 
rozvíjelo internetovou verzi katalogu 
pražské arcidiecéze. V Katalogu AP jsou 
k dispozici přehledy (včetně kontaktů) 
kapitul, vikariátů, farností, charit, církev-

ních škol zřízených AP, dále přehled obcí 
spadajících do Arcidiecéze pražské, rozpis 
bohoslužeb a další důležité informace. Prů-
běžně dochází k vylepšování uživatelského 
rozhraní, u jednotlivých ustanovených osob 
přibývají jejich fotografie a u řady kostelů 
je také jejich stručná historie.

V uplynulém roce došlo ke spuštění 
zcela přepracované základní verze Katalogu 
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právních subjektů). Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo tyto 
školy a školská zařízení celkem 1 626 dětí, žáků a studentů.

Počty žáků církevních škol s řeholním zřizovatelem 
v 1. pololetí školního roku 2015/2016

4 mateřské školy 170 dětí

3 základní školy 690 žáků

2 střední školy 228 žáků

2 vyšší odborné školy 325 studentů

2 samostatné domovy mládeže 213 ubytovaných

Celkem 1 626

Oblast církevního školství spadá do kompetence biskupa Václava 
Malého jako biskupského vikáře pro vzdělávání; ve školním roce 
2015/2016 vykonal vizitační návštěvy všech katolických škol 
v arcidiecézi bez rozdílu zřizovatele; kvalitu výsledků vzdělávání 
pravidelně sleduje analýzou inspekčních zpráv České školní 
inspekce a osobní účastí při maturitních zkouškách a absolutori-
ích. S Mons. Malým se každého čtvrt roku setkává deset kaplanů 
ustanovených při církevních školách. V roce 2015 byly na straně 
Arcibiskupství pražského podniknuty kroky za účelem posílení 
a stabilizace této formy kategoriální pastorace.

Činnost Arcibiskupství pražského v oblasti vzdělávání zajišťuje 
Referát církevního školství. Kromě koordinace výuky náboženství 

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 
sedmnácti škol s jedenadvaceti školskými 
zařízeními (školní jídelny, školní družiny 
a kluby, střediska volného času). Společně 
s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou 
poradnou tvoří tyto školy a školská zařízení 
celkem patnáct samostatných právních 
subjektů – školských právnických osob. 
Arcibiskupství pražské zajišťuje personálně 
i materiálně činnost rad těchto školských 
právnických osob; podle novelizované 
legislativy jmenovalo své zástupce 
i do školských rad. Ekonomicko-správní 
výkon práv zřizovatele spadal na Arci-
biskupství pražském v roce 2015 nově 
do působnosti odboru kontroly a metodiky.

Ve školách zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským se ve školním roce 2015/2016 
vzdělávalo celkem 2 521 dětí, žáků 
a studentů.

Církevní 
školství

Počty žáků církevních škol zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským v 1. pololetí školního roku 2015/2016

7 mateřských škol 380 dětí

1 základní škola 209 žáků

1 základní škola logopedická 150 žáků

2 gymnázia 886 žáků

3 střední školy 218 žáků

2 vyšší odborné školy 428 studentů

1 základní umělecká škola 250 žáků

Celkem 2 521

Arcibiskupství pražské poskytlo v roce 2015 těmto školám 
finanční příspěvek 2 551 006 Kč.    

V arcidiecézi působí další církevní školy řeholních zřizovatelů. 
Jsou jimi: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, 
Kongregace Dcer Božské Lásky, Suverénní řád maltézských rytířů, 
Salesiánská provincie Praha, Provincie Kongregace dcer Panny 
Marie pomocnice, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Česká 
kongregace sester dominikánek a Kongregace školských sester 
sv. Františka. Posledně jmenovaný církevní zřizovatel založil v roce 
2015 ve Šlapanicích-Budeničkách (okr. Kladno) novou církevní 
mateřskou školu Zahrádka sv. Františka. Počet církevních škol 
a samostatných školských zařízení s řeholními zřizovateli se tak 
rozrostl na třináct (jejich činnost vykonává dvanáct samostatných 

ve školách všech zřizovatelů (včetně veřej-
ných a soukromých) začalo v roce 2015 
Arcibiskupství pražské nabízet veřejným 
školám širokou škálu jednorázových pro-
gramů (tzv. „vstupů do škol“); jejich cílem je 
objasnit žákům některá historická, kulturní 
a společenskovědní témata učiva v kontextu 
křesťanské tradice. V pilotní fázi projektu 
v 1. pololetí školního roku 2015/2016 se 
různých programů zúčastnilo téměř 500 
žáků základních a středních škol zřizovaných 
obcemi a městskými částmi hl. m. Prahy.

Všem katolickým školám a školním zaří-
zením v diecézi bez rozdílu zřizovatele 
poskytuje Arcibiskupství pražské metodic-
kou pomoc v oblasti administrativně-právní 
a pedagogické formou pravidelných porad 
ředitelů, školení a individuálních konzultací. 
V roce 2015 zajistilo Arcibiskupství pražské 
nad rámec standardní metodické pomoci 
vedoucím pracovníkům církevních škol dvě 
školení ve spolupráci s externími poskyto-
vateli (Česká školní inspekce a občanské 
sdružení Společně k bezpečí) a uspořádalo 
na Svaté Hoře u Příbrami tradiční duchovní 
obnovu pro ředitele (26. 5. 2015 – vedl 
P. ThLic. Ladislav Nosek SJ).
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Charity v pražské arcidiecézi jsou zřizova-
teli 69 registrovaných sociálních služeb, 
zajišťují domácí zdravotní péči a vedle toho 
realizují řadu dalších projektů na pomoc 
lidem v nouzi. V roce 2015 evidovaly 
charity v pražské arcidiecézi 15 752 
klientů, tisícům dalších lidí poskytly pomoc 
anonymně. Na této pomoci se podílí 
588 stálých pracovníků Charity, stovky 
dobrovolníků a tisíce dárců, kteří Charitu 
podporují například v Tříkrálové sbírce, při 
kostelních sbírkách či v Postní almužně. 
Charita je pro věřící jejich prodlouženou 
rukou v pomoci bližním. 

Arcidiecézní charita Praha je spolu 
s ostatními diecézními charitami sdružena 
v organizaci Charita Česká republika. Je tak 
součástí celosvětové sítě Caritas Interna-
tionalis se sídlem v Římě, která zaštiťuje 
činnost katolické charity ve více než 
200 zemích světa. 

Arcidiecézní charita Praha pomáhá 
od roku 1993 v zahraničí. V současné době 
působí v pěti zemích – v Indii, Ugandě, 
Zambii, Konžské demokratické republice 
a v Bělorusku. Spolu s místní církví orga-
nizuje pomoc potřebným v oblasti vzdělá-
vání, zdravotní péče a prevence a pomáhá 
zajišťovat zdroje obživy. Tato pomoc se 
v roce 2015 dostala k více než 55 tisícům 
lidí v nouzi.

Arcidiecézní charita Praha vítá každého, 
kdo by se chtěl na její činnosti podílet, ať už 
finančním darem, modlitbou nebo jako její 
zaměstnanec či dobrovolník. Více informací 
najdete na www.praha.charita.cz nebo 
na www.facebook.com/praha.charita.cz.

Charitní 
činnost

Pomoc potřebným – diakonie – je jeden ze základních 
projevů života církve. Arcibiskup pražský zřizuje 
k naplnění tohoto poslání Charitu, profesionální 
organizaci, která v pražské arcidiecézi zahrnuje 
Arcidiecézní charitu Praha a čtyři desítky farních 
charit. Prostřednictvím Charity nabízí církev 
pomoc seniorům, nemocným, lidem se zdravotním 

postižením, celým rodinám i matkám samoživitelkám v nouzi, 
lidem bez domova a dalším, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. 
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství 
pražského byl příspěvek státu dle zákona 
428/2012 Sb. (ve výši 120.733.000,- Kč dle 
§ 17 uvedeného zákona). Dále bylo Arci-
biskupství pražské příjemcem provozních 
dotací ve výši 8.524.366,- Kč.  Dalším z nej-
důležitějších zdrojů byly tržby za prodané 
dříví a výnosy z nájemného. Významné byly 
také přijaté dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2015 platilo 
241,3 duchovních (průměrný přepočtený 
stav). Dále bylo placeno 196,5 administra-
tivních pracovníků (také průměrný přepo-
čtený stav). Mzdové náklady (účet 521) byly 
ve výši 137.331.221,- Kč (průměrná hrubá 
měsíční mzda činila 26.136,- Kč). Hlavní 
výdaje arcibiskupství představovaly tyto 
platy (a s nimi spojené výdaje na zdravotní 
a sociální pojištění), dále spotřebované 
nákupy materiálů, energií a služeb 
a náklady na opravy.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů)  
a nákladů (výdajů) v roce 2015:

Výnosy/Příjmy 
(tis. Kč)

Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Dotace 8 524 41 278

Nájem, prodeje (dříví apod.) 177 475 92 455

Dary, sbírky, příspěvky 123 380 47 976

Prodej dlouhodobého majetku 28 890 6 650

Ostatní 16 343 43 757

Celkem 354 613 232 116

Náklady/Výdaje 
(tis. Kč)

Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Mzdy 137 331 14 269

Sociální a zdravotní pojištění 48 772 4 207

Odpisy, vyřazení  
(výdaje na dlouhodobý majetek) 55 893 38 995

Režie (materiál, energie, služby) 
a bohoslužebné výdaje 85 964 62 052

Opravy a údržba 25 265 79 215

Dary a příspěvky 26 167 29 112

Daně 13 112 7 006

Ostatní 5 279 6 369

Celkem 397 782 241 224

Hospodaření 
arcidiecéze

Arcidiecéze pražská
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Přímé příspěvky Arcibiskupství 
pražského na podporované činnosti

Podpora veřejně prospěšných aktivit je ve významném rozsahu realizována i nepřímou 
formou. Jedná se například o práci dobrovolníků, o poskytování služeb úřadu zřízeným 
subjektům nebo o umístění veřejně prospěšných aktivit do budov ve vlastnictví církevních 
právnických osob za výhodných podmínek. Hodnotu této podpory lze stanovit minimálně 
na dalších cca 20 mil. Kč ročně.

rozvoj pastorace

vzdělání

charitní činnost

opravy církevních 
památek

Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 
2013 příslušný objem pohledávky vůči 
státu z titulu náhrady za nevydaný majetek 
(dle § 15 zákona 428/2012 Sb.) a tato 
pohledávka byla v roce 2014 a 2015 
v souladu s uvedeným zákonem navýšena 
o inflaci a dosud byla uhrazena třemi 
splátkami.

Významným výdajem Arcibiskupství 
pražského byla také podpora Komunitního 
centra Matky Terezy v Praze-Chodově 
(zaslána částka 3.348.000,- Kč na úhradu 
splátek úvěru).

Arcibiskupství pražské podporuje přímo 
veřejně prospěšné aktivity jak zřízených 
subjektů (farnosti, charity, školy), tak i cizích 
subjektů prostřednictvím účelově vázaných 

fondů zřízených v účetnictví Arcibiskupství 
pražského. Jedná se zejména o Fond arcibis-
kupa pražského (příspěvky dle rozhodnutí 
arcibiskupa pražského), Fond svépomocný 
(opravy kostelů a far, většinou kulturních 
památek), Fond charitativní a humanitární 
pomoci, Fond pastorace (pastorační projekty 
a výstavba nových pastoračních center), 
Fond vzdělávací a další. Tyto fondy jsou 
naplňovány z účelových sbírek, z darů 
a zejména z příspěvků Arcibiskupství 
pražského. Zdrojem těchto příspěvků je 
vedlejší hospodářská činnost Arcibiskupství 
pražského. V roce 2015 činil celkový objem 
prostředků v těchto fondech 60.855.000,- 
Kč a z toho bylo poukázáno v souladu 
s určením jednotlivých fondů celkem 
48.452.855,- Kč. Zůstatek fondů ve výši 
12.402.145,- Kč bude použit v dalším roce.
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„Vystupte na horu, přivezte dříví  
a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, 
v něm se oslavím, praví Hospodin.“ 
(Ag 1,8)

Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav a investic církevních 
objektů včetně mobiliáře a varhan ve vikariátech pražské arcidiecéze 
podle finančních zdrojů v roce 2015:
 

č. Zdroje finančních příspěvků v tis. Kč

1 Vlastní, včetně darů – ostatní 72 306

2 Obecní a místní úřady 5 360

3 Středočeský kraj 592

4 Magistrát hlavního města Prahy 3 762

5 Havarijní program MK ČR 3 560

6 Program regenerace městských zón a program péče  
o vesnické zóny MK ČR 3 011

7 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí  
s rozšířenou působností MK ČR 5 193

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 14 787

9 Prostředky EU získané prostřednictvím programu MAS 295

10 Program restaurování movitých památek MK ČR 1 115

11 Program ISO MK ČR (zabezpečení) 122

12 Ministerstvo životního prostředí ČR 1 565

13 Česko-německý fond budoucnosti 608

14 Státní rozpočet ČR 28 180

15 Integrovaný operační program EU 159 686

16 Svépomocný fond Arcibiskupství pražského 8 946

  CELKEM 309 088

Realizace stavebních akcí v roce 2015 byla 
možná díky čerpání finančních prostředků  
na opravy nemovitého a movitého majetku 
církve z více zdrojů. 

Příspěvek Arcibiskupství pražského 
na materiály, především slevou na střešní 
krytiny, činil 976 tis. Kč. 

Důležitou roli sehrála také vzájemná 
solidarita našich farností, která umožnila 
financování některých akcí prostřednictvím 
Svépomocného fondu Arcibiskupství 
pražského ve výši 8 946 tis. Kč. 

Značnou část prostředků zajistili dárci 
ve farnostech.

Celkově se realizovalo 342 stavebních 
oprav a investic včetně restaurátorských 
prací a opravy 20 varhan v celkovém 
finančním objemu 309 088 tis. Kč. V pro-
storech Arcibiskupského paláce proběhly 
opravy a investice za 3 479 tis. Kč. 

Stavební 
akce

Nejrozsáhlejší 
akcí roku byla 
realizace projektu 
„Příbram – Svatá 
Hora – vzorová 
obnova poutního 
areálu“ za téměř 
193 mil. Kč, která 
se uskutečnila 
zejména pomocí 
finančních 
zdrojů z EU.
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Významnější stavební akce v roce 2015:

 � realizace Farního centra v Praze-Petrovicích 
 � přístavba Komunitního centra a oprava budovy arcidě-

kanství v Kolíně
 � celková oprava fary v Praze-Michli
 � obnova interiéru ochozu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně 
 � dokončení opravy vnějšího pláště kostela Obrácení sv. 

Pavla v Brandýse nad Labem
 � úprava presbytáře katedrály sv. Víta v Praze
 � obnova kostela Panny Marie (Zvěstování Páně) v Plaňa-

nech 
 � oprava pláště kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze – 

Novém Městě 
 � rekonstrukce hospodářské budovy v Praze-Hostivaři
 � oprava střech severního a jižního přístavku a k nim 

přiléhajících fasád kostela Narození Panny Marie 
v Mnichovicích

 � projektová příprava stavby Komunitního centra a kostela 
Krista Spasitele v Praze-Barrandově

 � oprava fary v Novém Strašecí
 � obnova střechy věže kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ve Lstiboři

 � výměna střešní krytiny kostela sv. Jakuba Staršího 
v Příbrami

 � odvodnění kolem kostela sv. Jindřicha a Kunhuty 
v Praze – Novém Městě

 � restaurování kamenných fasád, obnova ohradní zdi 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

 � obnova severní fasády a vitráží kostela Nanebevzetí 
Panny Marie ve Staré Boleslavi

 � projekt farního centra a úprav interiéru kostela Panny 
Marie Královny Míru v Praze-Lhotce

 � obnova věží zvonice kostela sv. Anny v Sudějově
 � rekonstrukce hlavního výtahu a úprava půdy nad 

jižním křídlem Arcibiskupského paláce v Praze
 � oprava střechy fary v Kojeticích u Prahy 
 � obnova fasád severní věže (východní a jižní strany) 

kostela sv. Štěpána v Kouřimi
 � havarijní oprava měděné střešní krytiny nad hlavní lodí 

kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích
 � oprava krovu a střechy kostela sv. Klementa v Levém 

Hradci (Žalov)
 � oprava krovů a střech věže nad presbytářem kostela 

sv. Prokopa v Tehově


