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Úvodní 
slovo
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Milí diecezáni, sestry a bratři, drazí přátelé,
dostává se vám do rukou Výroční zpráva 
za rok 2017, která nám dává možnost 
ohlédnout se za tímto rokem, jak rostlo Boží 
království v naší arcidiecézi, ve středních 
Čechách, tedy v Čechách svatého Václava, 
svatého Vojtěcha, svaté Ludmily, svaté 
Anežky. Myslím, že je opravdu velmi dobré, 
když můžeme Bohu poděkovat za vše, co se 
podařilo. Zcela jistě vy i já nejsme se vším 
spokojeni. Víme, že je zapotřebí více kreati-
vity i více naší obětavé a pravidelné práce 
na Božím království. 
Dovolte mi ale především, abych poděkoval 
vám všem, kteří podporujete růst naší 
místní církve modlitbou, aktivním přístupem 
v životě farností a spoluprací v činnostech, 
které jsou jistou epifanií církve právě 
v našich českých podmínkách. Bůh vám všem 
odměň vaši ochotu i vaši odvahu. Věřím, že 
můžeme takto pokračovat i v následujících 
letech. 
Váš

Dominik kardinál Duka OP,  
arcibiskup pražský
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Kontaktní údaje
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 220 392 111
web: www.apha.cz
e-mail: apha@apha.cz
IČ: 00445100
DIČ: CZ00445100
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. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář
Mons. ThLic. Zdenek Wasserbauer, Th.D., 
generální vikář a ředitel kurie

Další představitelé
P. Stanisław Góra, biskupský vikář
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní biskup

Profil arcidiecéze
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V roce 2017 Arcidiecézi pražskou tvořilo 148 farností sdružených 
do 14 vikariátů. Kromě toho je na jejím území zřízeno 32 míst s vlastním 
pastoračním působením, většinou klášterních nebo poutních kostelů 
(9 z nich má statut duchovní správy). Ve 129 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 připravovali 3 ucha-
zeči, v Arcibiskupském semináři 10 seminaristů a v římském Nepomu-
cenu 5 seminaristů.
V roce 2017 k Arcidiecézi pražské přináleželo 141 kněží, z nich 
125 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 150 zde pobývajících bylo 110 kněží ustanoveno pro kon-
krétní duchovní službu. V Arcidiecézi pomáhalo 37 kněží jiných diecézí 
(nejvíce z nich jsou zastoupeni Poláci, dále Slováci, v menší míře Italové, 
Američané, Španělé, Francouzi a jednotlivě i z dalších zemí), dále pak 
35 trvalých jáhnů, 24 pastoračních referentů/referentek a 19 pastorač-
ních asistentů/asistentek. 
V Arcidiecézi bylo v roce 2017 podle aktualizovaného kvalifikovaného 
statistického odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných katolíků a nachá-
zelo se zde 932 kostelů a kaplí.
V roce 2017 působili v Arcidiecézi členové celkem 19 mužských 
a 35 ženských řeholních institutů.
Na jejím území sídlí biskupská konference a konference vyšších předsta-
vených mužských a ženských řeholí. Česká biskupská konference sdru-
žuje všechny české a moravské biskupy a stará se zejména o koordinaci 
pastoračních aktivit na celém území České republiky.
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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)

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)

Struktura
arcibiskupství

 ≈ Revizní komise
 ≈ Metodik informačních technologií

2. Odbory a referáty Arcibiskupské kurie
 ≈ Kancléřství  

(Arcibiskupská knihovna, Podatelna 
a archiv, Právní oddělení, Personální 
referát)

 ≈ Správa majetku  
(Odbor správy budov, Investiční odbor, 
Odbor církevní turistiky, Odbor správy 
pozemků, Restituční odbor, Lesní správa, 
Diecézní konzervátorské centrum, 
Referát fundraisingu, Referát akvizic)

 ≈ Ekonom  
(Finanční účtárna, Mzdová účtárna, 
Odbor plánování a metodiky)

 ≈ Stavební odbor
 ≈ Provozní odbor
 ≈ Odbor informačních technologií
 ≈ Odbor kontroly
 ≈ Odbor vnějších vztahů

3. Odbory a referáty řízené 
biskupskými vikáři

 ≈ Referát církevního školství
 ≈ Pastorační středisko
 ≈ Arcidiecézní centrum mládeže
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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, pak arcibiskup – rozdíl mezi 
biskupem a arcibiskupem není v pravomoci, 
ale v hodnosti).
Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou 
diecéze a s řízením úřadu diecéze gene-
rální vikář, s výkonem soudní pravomoci 
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.
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6. ledna
Tříkrálovou sbírku v Praze zahájilo požeh-
nání kardinála Dominika Duky a průvod 
v čele s třemi králi na velbloudech, který 
prošel historickým centrem Prahy. Na Staro-
městském náměstí pak následovala Česká 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání 
smíšeného sboru a orchestru při Římsko-
katolické farnosti u kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně pod vedením Václava Revendy.

Kronika  
roku 2017

8. ledna
Biskup Václav Malý sloužil v kostele sv. Pro-
kopa v pražských Stodůlkách slavnostní mši 
svatou při příležitosti zřízení zdejší nové 
farnosti pro neslyšící. 
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11. ledna
Kardinál Dominik Duka sloužil ve Svato-
václavské kapli katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha zádušní mši svatou za karmelitku 
a vězeňkyni nacistického i komunistického 
režimu S. M. Annu Magdalenu Schwarzwo-
vou OCD. Ta zemřela 2. ledna 2017 ve věku 
95 let.

18. ledna
První z pravidelných mší svatých v espe-
rantu celebroval P. prof. Max Kašparů, Ph.D., 
v kostele sv. Pankráce na Pankráci. Espe-
ranto se tak stalo dalším z mnoha jazyků, 
v nichž jsou v Praze slouženy bohoslužby.

20. – 22. ledna
Již popáté představilo pražské arcibis-
kupství své kulturní bohatství a aktivity 
na veletrzích cestovního ruchu Go a Regi-
ontour, na kterých se prezentovalo více než 
800 vystavujících subjektů z 26 zemí.

23. ledna
V Arcibiskupském paláci se konala debata 
nad knihou Pavla K. Mráčka OP „Guadalupe: 
Největší poutní místo světa“, kterou vydalo 
nakladatelství Universum. V mexickém 
Guadalupe došlo roku 1531 k jednomu 
z nejstarších mariánských zjevení, které 
sehrálo významnou roli v dějinách Jižní 
Ameriky.



|  12

2. února
Na svátek Uvedení Páně do chrámu – lidově 
na Hromnice – se uskutečnilo tradiční 
setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených 
osob. Mši svatou v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha celebrovali kardinál 
Dominik Duka OP a emeritní biskup Mons. 
Karel Herbst SDB.

14. února
U příležitosti Světového dne nemocných 
sloužili v Nemocnici Na Bulovce mši svatou 
za nemocné a trpící kardinál Dominik 
Duka a biskupský vikář pro diakonii Sta-
nislaw Góra. Spolu s nimi koncelebrovali 
i nemocniční kaplani P. Jan Fatka a P. Lukáš 
Lipenský.

23. února
Na pražském arcibiskupství se konalo první 
ze série setkání kardinála Dominika Duky 
s řediteli veřejných škol v Praze a Středo-
českém kraji. Jeho cílem bylo představit 
tradiční i inovativní formy spolupráce 
církve a školy, které by žákům umožnily 
získat ucelenější představu o křesťanském 
hodnotovém rámci naší národní kultury.

24. – 26. února
Proběhla tradiční konference Sdružení 
Ackermann-Gemeinde v Emauzích, letos 
spojená s výstavou „Svědkové lidskosti – 
Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých 
křesťanů v letech 1938–1945“. Ta přiblížila 
osudy pěti kněží, dvou řeholnic a tří laiků, 
kteří za vzdorování nacismu zemřeli v kon-
centračních táborech nebo byli popraveni.
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4. března
Kardinál Dominik Duka sloužil mši svatou 
v kapli sv. Václava na výročí přenesení 
ostatků našeho hlavního zemského patrona 
a předal část ostatků sv. Václava farnosti 
Mysločovice. V sousední obci Sazovice byl 
totiž vybudován nový kostel sv. Václava.

5. března
XI. ročník mezinárodního festivalu proti 
totalitě, zlu a násilí Mene Tekel vyvrcholil 
ekumenickou bohoslužbou v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

15. března
Na Arcibiskupství pražském se promítal 
dokumentární film natočený na základě 
loňské návštěvy kardinála Dominika Duky, 
zástupců českého armádního letectva 
a České mincovny ve Velké Británii. 
Po zhlédnutí filmu obdržel letec a člen 
Řádu křižovníků s červeným srdcem Jiří Sta-
nislav papežské vyznamenání Pro Ecclesia 
et Pontifice.

25. března
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka, který 
zemřel po krátké a těžké nemoci 18. března 
2017, se konalo v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem 
byl kardinál Dominik Duka, obřady posled-
ního rozloučení vedl Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký, homilii pronesl 
Mons. František Radkovský, emeritní biskup 
plzeňský. Koncelebrovali biskupové čes-
kých a moravských diecézí spolu s kardinály 
a biskupy ze zahraničí a z Hnutí Fokoláre – 
Díla Mariina.
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7. – 8. dubna
Světový den mládeže pražské arcidiecéze 
začal v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech, hlavním programem pokra-
čoval v kostele sv. Ludmily a v prostorách 
arcibiskupského gymnázia.

22. dubna
Národní pochod pro život a rodinu začal 
mší svatou za nenarozené děti, za rodiče 
a lékaře v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Následoval program pro rodiny 
s dětmi na Klárově a pochod centrem Prahy, 
zakončený duchovním programem na Vác-
lavském náměstí.

23. dubna
1 020 let od smrti sv. Vojtěcha se v pol-
ském Hnězdně, kde byly původně uloženy 
ostatky sv. Vojtěcha, kardinál Dominik 
Duka a další primasové evropských církví 
zúčastnili procesí se svatovojtěšskými 
relikviemi, na které navázala slavná mše 
svatá v katedrále.

24. dubna
Slavnostním podpisem smlouvy mezi 
pražským arcibiskupem kardinálem Domini-
kem Dukou a majitelem varhanářské firmy 
z Barcelony Gerhardem Grenzingem začaly 
práce na nových varhanách pro katedrálu 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
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29. dubna
Pašijové hry, jako připomínka letošních 
Velikonoc, se v režii Oldřicha Vlčka 
konaly v zámeckém parku před kostelem 
sv. Jakuba st. na Zbraslavi.

29. dubna
VII. ročník Dne zvoníků Arcidiecéze pražské 
proběhl v Mladotově domě vedle katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Konal se 
v předvečer svátku sv. Zikmunda, po němž 
je pojmenován největší zvon v pražské 
katedrále.



|  16

10. května
Do Santiaga de Compostela se pod patro-
nací Českého velkopřevorství Vojenského 
a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalém-
ského vydal na vozíku Jan Dušek. Režisérka 
Eva Toulová s kameramanem Tomášem 
Lénárdem pouť zaznamenali v dokumentu 
„Camino na kolečkách“.

12. května
Při slavnostní mši svaté k výročí posvěcení 
svatovítské katedrály obdržel z rukou 
kardinála Dominika Duky vyznamenání Pro 
Ecclesia et Pontifice P. Ing. Michael Miloslav 
Fiala, O.Praem., medaili biskupa Antonína 
Podlahy Mgr. JCLic. Vojtěch Kunčar, JC.D., 
a Řád sv. Řehoře JUDr. Pavel Müller.

14. – 15. května
V centru Prahy se konaly již tradiční barokní 
slavnosti Navalis k poctě sv. Jana Nepo-
muckého. Akademický sochař Petr Váňa 
pro ně vytvořil pískovcovou sochu sv. Jana 
Nepomuckého a skladatel Kryštof Marek 
složil pětivětou vokálně instrumentální 
kompozici „Tacvi“ (Mlčel jsem).

17. května
V den nedožitých 85. narozenin kardinála 
Miloslava Vlka zaznělo na jeho počest 
v kostele svatých Cyrila a Metoděje na Kar-
línském náměstí v Praze oratorium Jana 
Zástěry „Korunovace českých králů“ pro 
sbor, sólisty a orchestr na slova Korunovač-
ního řádu českých králů dle Karla IV.
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18. května
Výstava „Josef kardinál Beran – Mezi svo-
bodou a totalitou“ byla zahájena ve výstav-
ních prostorách kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na Vinohradech. Připravilo ji Diecézní 
konzervátorské centrum Arcibiskupství 
pražského ve spolupráci s Ústavem pro 
studium totalitních režimů.

20. května
Kardinál Dominik Duka navštívil několik 
farností v Orlických horách, například 
kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích 
s proslulým interiérem, nazývaným „Duše 
baroka“, nebo poutní kostel Panny Marie 
Nanebevzaté v Neratově s prosklenou 
střechou, kde působí Sdružení Neratov, 
které navrací život vysídlené obci a pomáhá 
znevýhodněným lidem.

31. května
Obraz Panny Marie Lidické od Zdirada 
Čecha požehnal ve Vatikánu Svatý Otec 
František a poté bylo dílo instalováno 
v lateránské bazilice sv. Marcelina a Petra, 
titulárním kostele kardinála Dominika Duky.

3. června
Z Prahy do italského Orvieta odstartovala 
štafeta připomínající církevní svátek Corpus 
Domini, který má své kořeny ve 13. století 
a nebylo by jej bez českého kněze Petra, 
jenž tehdy putoval po stejné trase.
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9. června
Brány zhruba 1 500 chrámů, kostelů 
a modliteben po celé České republice (311 
v pražské arcidiecézi) se otevřely v rámci 
Noci kostelů. Devátý ročník nabídl pestrý 
kulturně-duchovní program, například 
na pontonu u Karlova mostu, v „Zakot-
veném kostele“, moderoval svatovítský 
kanovník Tomáš Roule rozhovory se zajíma-
vými hosty.

11. června 
V rámci Evropského festivalu filosofie 
ve Velkém Meziříčí pronesl kardinál 
Dominik Duka přednášku na téma „Výročí 
reformace 1517 – úloha dnešních církví“.

19. června
V rámci projektu „Výchova a hodnoty“ začal 
Týden pro školy, během kterého nabídlo 
Arcibiskupství pražské základním a střed-
ním školám doplnění výuky o programy 
poznání hodnot kulturního a duchovního 
dědictví našich předků.

25. června
V Litvě blahořečili arcibiskupa Teofilia 
Matulionise, který strávil téměř 16 let 
v sovětských věznicích a pracovních 
táborech. Bohoslužbu v litevské katedrále 
slavil kardinál Angelo Amato z vatikánské 
Kongregace pro svatořečení, koncelebroval 
také kardinál Dominik Duka.
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3., 4. a 9. července
Na Sázavě proběhly oslavy sv. Prokopa 
spojené s poutí. Mše svaté celebrovali 
P. Radim Cigánek, Mons. ThLic. Ing. Zdenek 
Wasserbauer, Th.D., generální vikář pražské 
arcidiecéze a Mons. František Radkovský, 
emeritní biskup plzeňský.

4. července
Kardinál Dominik Duka OP a rektor Univerzity 
Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA., 
podepsali Memorandum o spolupráci, které 
zmiňuje mimo jiné péči o Katolickou teolo-
gickou fakultu, jednu ze zakládajících fakult 
UK, a postavení Arcibiskupského semináře.

8. července
V kostele sv. Jiljí v Praze udělil pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka OP 
kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi 
a fr. Klimentu Mikulkovi.

14. – 23. července
Setkání mladých Magis, s hlavní tématem 
„Kontemplativní v činnosti“, letos pořá-
dali čeští jezuité. Po tzv. experimentech, 
na které se účastníci rozjeli do sedmi zemí 
střední a východní Evropy, vyvrcholila akce 
přednáškami a workshopy v Praze.

18. července
V přístavišti chorvatského městečka Komiža 
na ostrově Vis byla umístěna pískovcová 
socha sv. Jana Nepomuckého od Petra Váni. 
Sochu požehnali kardinál Dominik Duka 
a hvarský biskup Slobodan Štambuk.

2. srpna
V kapli valdické věznice se setkal s odsou-
zenými bývalý vězeň – kardinál Dominik 
Duka. Věznice Valdice si v letošním roce 
připomíná 160 let od svého vzniku v pro-
storách bývalého kartuziánského kláštera. 
Pracují zde na částečný úvazek tři kaplani 
ze tří církví.
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4. srpna
Kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha celebroval vzpomín-
kovou mši svatou za kardinála Františka 
Tomáška, který zemřel před 25 lety.

12. srpna
V Praze se konal Den pro rodinu. Po úvod-
ním programu na Ovocném trhu pokračoval 
Pochodem pro rodinu na Kampu, kde byl 
připraven kulturní a zábavný program. 
Záměrem akce bylo upozornit na nedo-
ceněnou roli rodiny a poděkovat matkám 
a otcům za jejich obětavou péči o děti.

27. srpna
V Radotíně se uskutečnila mozaikářská 
dílna pro veřejnost a koncert. Fasádu zdejší 
fary ozdobila nová, ručně štípaná mozaika 
s motivem stromu života. Dílo Petra Hampla 
připomíná sté výročí založení samostatné 
místní duchovní správy.

30. srpna
Rozebráním památkově chráněných varhan 
a prvním kontrolním dnem za účasti odbor-
níků z Národního památkového ústavu, 
památkové péče Středočeského kraje 
a Arcibiskupství pražského byla zahájena 
rozsáhlá obnova areálu baziliky Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

12. a 13. září 
Konala se národní pouť do Fatimy s cca 
1 500 poutníky, připomínající zjevení před 
100 lety. Mezi kněžími a řeholníky byli 
i čeští a moravští biskupové, z Arcidiecéze 
pražské kardinál Dominik Duka a biskup 
Václav Malý. Socha Panny Marie Fatimské 
z místa zjevení v Cova da Iria pak putovala 
po katedrálách a hlavních poutních místech 
českých a moravských diecézí.
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21. září
V novém školním roce proběhla první 
porada ředitelů církevních mateřských, 
základních, středních i vyšších odborných 
škol Arcidiecéze pražské s biskupem 
Václavem Malým.

27. září
U příležitosti Světového dne cestovního 
ruchu vydalo pražské arcibiskupství Stolní 
kalendář pro turisty a poutníky pražskou 
arcidiecézí na rok 2018, který ukazuje krásu 
sakrální architektury a krajiny.

11. října
Česká numismatická společnost s Arcibis-
kupstvím pražským, Centrem medievistic-
kých studií AV ČR a UK v Praze, Národním 
muzeem a Českým muzeem stříbra v Kutné 
hoře pořádaly na pražském arcibiskupství 
konferenci věnovanou mincovnictví 
přelomu 10. a 11. století a životu pražského 
biskupa Thiddaga, od jehož úmrtí uplynulo 
1 000 let.

Kalendář 2018
pro turisty 

a poutníky
pražskou arcidiecézí

www.cirkevnituristika.cz
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12. října
Výstava věnovaná našim zahraničním let-
cům v době druhé světové války s názvem 
„Rytíři nebes“ se představila na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně. Tryznu, 
vzpomínku na zemřelé letce RAF, vedli 
v pavilonu Morava brněnského výstaviště 
kardinál Dominik Duka a Štěpán Menaše 
Kliment, rabín brněnské židovské obce.

18. října
Poutní mši svatou ke svatému Lukáši pro 
lékařky, lékaře a všechny pracovníky ve zdra-
votnictví v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha sloužil Mons. Jan Baxant, biskup litomě-
řický a předseda rady ČBK pro zdravotnictví. 
Po mši proběhlo setkání v Arcibiskupském 
paláci s přednáškou prof. Maxe Kašparů, 
Ph.D., řeckokatolického kněze a psychiatra.

20. října
V. ročník Klášterního pivobraní proběhl 
v augustiniánském klášteře u kostela 
sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Tradici 
klášterních pivovarů představili hostitel 
P. Juan Provecho, OSA., P. Michael Josef 
Pojezdný, O.Praem., ze Strahova, P. Petr 
Prokop Siostrzonek, OSB., z Břevnova 
a P. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem., z Želivi.

21. října
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
sloužil kardinál Dominik Duka zádušní mši 
za 294 obětí heydrichiády – příbuzných 
a spolupracovníků členů paraskupin 
Anthropoid, Silver A a Out Distance. 
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25. října
Po rekviem za kardinála Harracha pronesl 
v Mladotově domě P. PhDr. Marek Pučalík, 
Ph.D., OCR, přednášku „Kardinál Arnošt 
Vojtěch hrabě Harrach, arcibiskup pražský 
a první primas zemí Koruny české“.

5. listopadu
V kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích proběhla 
oslava 90 let Arcibiskupského semináře, 
požehnání nové úpravy kaple a modelletta 
sv. Vojtěcha.

10. a 11. listopadu
Česká křesťanská akademie, z. s., ve spolu-
práci s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádala 
konferenci pro veřejnost s tématem „Popu-
lismus v Evropě a obranyschopná demokra-
cie“ v emauzském klášteře v Praze.

22. listopadu
Na svátek sv. Cecílie udělil kardinál Domi-
nik Duka medaili biskupa Podlahy Pavlu 
Mesanymu a Petru Maria Lutkovi, papežské 
vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice 
obdržel Pavel Konzal.
Arcibiskupství pražské, Metropolitní kapi-
tula u sv. Víta v Praze a ARN studio Hradec 
Králové uspořádaly v Arcibiskupském paláci 
konferenci o katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha s názvem „Čas na nadčasové“, 
která se zaměřila na novodobou historii 
katedrály.
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26. listopadu
Výstava fotografií z projektu Člověk a víra 
„Katedrála a živá setkání 2018“ byla 
zahájena v Mladotově domě ve Vikářské 
uličce na Pražském hradě. Člověk a víra 
sdružuje téměř 100 fotografů z celé České 
republiky, kteří dokumentují náboženský 
život, církevní tradice a projevy křesťanské 
víry v české společnosti.

8. prosince
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK 
ve spolupráci s Českou christologickou 
a mariánskou akademií a Moravsko-slez-
skou křesťanskou akademií uspořádal 
sympozium „Duchovní a kulturní poslání 
mariánských sloupů v minulosti a součas-
nosti v evropském kontextu“ na KTF UK.
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10. prosince
Při nešporách v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha udělil kardinál Dominik Duka 
OP osobní medaili arcibiskupa pražského 
Josefu Matuškovi, Růženě Matuškové, Ivanu 
Novákovi, Ing. Lukáši Maškovi, Ing. Ludmile 
Švarcové, MUDr. Marii Tupé, ak. arch. Miladě 
Vorlové a Mgr. Anežce Koutníkové.

17. prosince
Při příležitosti zřízení Maďarské římskoka-
tolické farnosti v Praze se konala slavnostní 
mše svatá v pražském kostele sv. Jindřicha 
a Kunhuty. Celebrovali ji kardinál Péter Erdő, 
primas maďarský, a kardinál Dominik Duka, 
primas český, koncelebroval nově jmeno-
vaný správce farnosti otec Zoltán Balga.
Betlémské světlo dorazilo z Vídně do sva-
tovítské katedrály, kde ho při mši svaté 
převzal z rukou českých skautů biskup 
Václav Malý. Betlémské světlo přivážejí 
každoročně až z Betléma rakouští skauti, 
aby mohlo zazářit v domácnostech celé 
Evropy.
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pobožnosti, zpovědní dny …), tak i kulturní 
(množství koncertů, ale i výstav) a spo-
lečenské (programy pro matky s dětmi či 
seniory, plesy, setkání atd.). 
Ve farnostech Arcidiecéze pražské bylo 
v roce 2017 pokřtěno 2 657 dětí a dospě-
lých, proběhlo v nich 665 svateb a 586 
lidí přijalo biřmování. Výuky náboženství 
se účastnilo 4 722 dětí a mladých lidí. 
Na formaci dětí i dospělých se podílelo 
v celé diecézi celkem 178 katechetů – laiků 
a k tomu 180 kněží.
Koordinaci pastorační činnosti v celé 
diecézi má na starosti biskupský vikář pro 
pastoraci, kterým je Mons. Michael Slavík, 
Th.D. Arcibiskupství pražské pro podporu 
pastorace využívá mimo jiné odbor Pasto-
rační středisko. Pro lepší koordinaci pasto-
race byl v roce 2014 vyhlášen pastorační 
plán pro celou arcidiecézi a s ohledem 
na něj byl školní rok 2016–2017 věno-
ván vzdělanosti a rodině. V rámci těchto 
podnětů jsme připravili několik speciálních 
školení pro dobrovolníky připravující 
snoubence. 
Dalším významným impulzem pastoračního 
plánu bylo nabídnutí užší spolupráce 
farností a škol. Ukázalo se, že řada farností 

Duchovní aktivity na území pražské arcidie-
céze jsou především otázkou jednotlivých 
farností. Zahrnují pravidelné programy 
především v podobě bohoslužeb a slavení 
svátostí, dále přípravy katechumenů, rodičů 
na křest či snoubenců na svatbu a také 
výuku náboženství. Vedle toho mnohé 
farnosti vytvářejí svůj individuální program 
jak duchovní (obnovy, rekolekce, poutě, 

Pastorace
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Týden pro školy v předposledním červno-
vém týdnu. V rámci něj bylo nabídnuto cel-
kem 18 samostatných programů, kterých se 
zúčastnilo 1 940 žáků z 31 základních škol 
a 4 středních škol. Pedagogické centrum, 
které se naplno rozběhlo od září, již po prv-
ních měsících připravilo 25 samostatných 
programů, z nichž se jich uskutečnilo 22 
pro celkem 2 640 žáků ze 4 mateřských, 49 
základních a 4 středních škol. 
Zajímavým impulzem byla celonárodní pouť 
do Fatimy v září 2017. Pastorační středisko 

již se školami dobře spolupracuje v oblasti 
jednorázových programů, resp. návštěv 
kostela jednotlivými třídami, zvláště před 
Vánocemi. Ve stejné souvislosti byl naplněn 
nový projekt vybudování Pedagogického 
centra Arcibiskupství pražského, které 
nabízí školám jednorázový program tak, 
aby se žáci mohli seznámit s problematikou 
české historie, architektury, výtvarného 
dědictví atd., tedy s obory, které souvisí 
s křesťanstvím. Jako první vlaštovka Peda-
gogického centra byl představen program 
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se podílelo na přípravě a průběhu velkého 
Semináře obnovy v Duchu svatém, kterého 
se účastnila stovka zájemců. Tento seminář 
probíhal celý podzim 2017. 
Vedle zmíněných mimořádných aktivit 
běžela řada standartních programů, jako byl 
dvouletý Katechetický kurz, jehož se účast-
nilo 26 lidí nejen z pražské arcidiecéze, 
nebo tři běhy příprav na manželství, kterých 
se účastnilo celkem 246 lidí. Tyto přípravy 
jsou postaveny na významné spolupráci 
s dobrovolníky. K tradičně nejnáročnějším 
aktivitám patří Noc kostelů. V roce 2017 
se podařilo zapojit do spolupráce i Povodí 
Vltavy s. p. a díky tomu mohl probíhat 
program také přímo na Vltavě na největším 
českém pontonu František. Na území Arci-
diecéze pražské bylo v rámci Noci kostelů 
zaznamenáno 120 000 návštěvnických 
vstupů do 311 chrámů či míst modlitby. 
Na programu se podílely všechny církve 
sdružené v Ekumenické radě církví a byl 
připraven díky několika tisícovkám dobro-
volníků.
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Arcibiskupství pražské vydává pravidelný 
měsíčník Zpravodaj pražské arcidiecéze, 
určený širší veřejnosti. Nabízí informace 
o aktuálním dění v diecézi a aktivitách 
organizovaných Arcibiskupstvím a každé 
číslo je tematicky zaměřené na určitý feno-
mén ze života farností a věřících. Zpravodaj 
vychází v měsíčním nákladu 1 900 kusů 
v počtu deseti čísel ročně. 

Internetové projekty
www.apha.cz – oficiální stránky Arci-
biskupství pražského. V roce 2017 web 
využilo téměř 200 tisíc uživatelů. Stránky 
informují o dění v pražské arcidiecézi 
a současně také o důležitých církevních, 
kulturních či společenských akcích s celo-
republikovým významem. Dále obsahují 
základní informace o Arcibiskupství 
pražském, aktuality diecéze, školství 
a charity, kontakty, kalendář akcí a fotoga-
lerie. 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.

Komunikační 
média

Webové stránky doplňuje facebookový účet 
@Arcibiskupství, 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 platební brány. 

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

www.kardinal.cz – stránky kardinála 
Miloslava Vlka. Po jeho úmrtí slouží stránky 
jako archiv jeho textů, úvah a postřehů 
ke společenskému dění.

Biskup Malý s veřejností komunikuje na face-
bookovém profilu facebook.com/biskup.maly.
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www.vira.cz – web o víře pro širokou 
veřejnost. V roce 2017 zaznamenaly weby 
z rodiny vira.cz na 2 milióny přístupů 
od téměř 900 tisíc unikátních uživatelů. 
Na webu se nacházejí zajímavé články 
a podněty k aktuálnímu dění ve společnosti, 
informace o křesťanské víře, texty k hlubšímu 
porozumění Bible, ke vzájemnému vztahu 
vědy a víry, podněty k budování rodiny 
a k výchově dětí, křesťanský pohled na sexu-
alitu, biblické texty nedělní liturgie včetně 
zamyšlení, články k jednotlivým obdobím 
v roce, on-line rozhovory se zajímavými 
osobnostmi z církevního a společenského 
života, 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 především pro 
lidi aktivně zapojené do služby v církvi. 
V roce 2017 využilo služeb webu 350 
tisíc uživatelů. Stránky obsahují mate-
riály a podklady pro pastorační práci. 
Poskytují podklady pro kněze, katechety 
a učitele náboženství i množství článků 
k hlubšímu porozumění tématu pro 
širokou veřejnost. Web nabízí také 
liturgický kalendář, texty na nástěnky 
a další užitečné materiály. Pastorační 
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témata na sociálních sítích zprostředko-
vává facebookový profil Duchovní život, 
křesťanská spiritualita.

http://help.vira.cz – linka víry na internetu. 
Jedná se o kontaktní křesťanskou službu 
pro širokou veřejnost – zde je možné se 
prostřednictvím kontaktního formuláře 
obrátit s různými problémy či dotazy 
ohledně víry na člověka, který se snaží 
naslouchat a společně najít odpověď. 
Po domluvě je zde také možnost osobního 
setkání či zprostředkování kontaktu s kně-
zem či psychologem.
Služba je k dispozici bezplatně a patří mezi 
průkopníky tohoto způsobu využívání 
internetu v České republice. V současné 
době ji zajišťuje zvláště tým zhruba 40 
dobrovolných spolupracovníků z různých 
oblastí lidského života. Linka víry je pro-
pojena s modulem „Otázky a odpovědi“ 
na http://otazky.vira.cz, který obsahuje část 
již položených dotazů a odpovědí (po před-
chozí anonymizaci).

www.maria.cz – stránky věnované 
vyvážené úctě k Panně Marii, mariánským 
modlitbám – zvláště růženci a mariánské 

teologii, významu úcty ke svatým, obrazům 
a sochám s náboženskou tematikou.

www.manzelstvi.cz – hlavním cílem pro-
jektu je podpořit pozitivní pohled na man-
želství v pluralitním prostoru internetu. 
Náplní stránek jsou přehledné informace 
o manželství z pohledu katolické církve, 
a to texty filozoficko–teologické, liturgické, 
pastorační či právní, ale také texty k obec-
nému povzbuzení a poučení. Vlastní obsah 
stránek tvoří přehledně členěný a průběžně 
aktualizovaný souhrn článků, který v roce 
2017 navštívilo přes 50 tisíc uživatelů. Web 
doplňuje motivačně pojatý facebookový 
profil Manželství krok za krokem.

www.liturgie.cz – web zaměřený 
na katolickou bohoslužbu, který v roce 
2017 navštívilo 115 tis. uživatelů. Nej-
navštěvovanější službou je lekcionář, ale 
stránky obsahují též další liturgické texty 
pro slavení mše svaté, svátostí a svátostin. 
Oblíbené jsou komentáře k jednotlivým 
obřadům, ale též videa nebo MP3 nahrávky 
pro praktickou přípravu na bohoslužbu. 
Na sociálních sítích web propaguje face-
bookový profil Liturgie.cz a twitterový účet 
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@liturgie_cz. V rámci portálu byly vytvo-
řeny 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. 

https://vychova-hodnoty.webnode.
cz/ – nově zřízené Pedagogické centrum 
při Pastoračním středisku Arcibiskupství 
pražského v roce 2017 úspěšně odstarto-
valo projekt zaměřený na doplnění výuky 

základních a středních škol o seznámení 
s hodnotami kulturního a duchovního 
dědictví, které v současné době spravuje 
a rozvíjí katolická církev.

kardinaljosefberan.cz – stránky zřízené 
v roce 2017 na podporu kanonizačního 
procesu bývalého pražského arcibiskupa 
Josefa kardinála Berana, které v době 
převozu ostatků kardinála Berana do vlasti 
zaznamenávaly několik tisíc přístupů 
denně. 

www.stnicholas.cz – webové stránky 
kostela sv. Mikuláše na podporu kulturních 
aktivit pořádaných v kostele.
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Katalog Arcidiecéze pražské na internetu
Arcibiskupství pražské nadále rozvíjí inter-
netovou verzi Katalogu Arcidiecéze pražské. 
V Katalogu AP jsou k dispozici přehledy 
(včetně kontaktů) kapitul, vikariátů, farností, 
charit, církevních škol, 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. 
Mobilní verze na adrese http://m.apha.cz 
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 aktualizo-
vaná databáze, která obsahuje důležité 
informace týkající se života naší arcidiecéze. 

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 mod-
litbu církve: eBreviář je dostupný na webu 
a ke stažení ve formátech pro chytré 
telefony (pro platformu Android a Apple 
iOS) a čtečky. Arcibiskupství pražské dalo 
souhlas k užití překladu Bible, podílí se 
na průběžné úpravě textů a poskytuje 
odborné liturgické konzultace.

Arcibiskupství také provozuje e-shop s pas-
toračními pomůckami 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 a on-line archiv pomůcek pro 
katechety www.apha.cz/adks. 
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Tiskový odbor Arcibiskupství nadále úzce 
spolupracuje na tvorbě webu svatovítské 
katedrály www.svatovitskakatedrala.cz, 
na propagaci národní sbírky na výstavbu 
nových varhan v katedrále a vypomáhá 
se zajištěním provozu webových stránek 
penzionu Panský dům v Rožmitále pod 
Třemšínem (a jeho propagace).

Tiskový odbor je v neustálém kontaktu 
s médii jak křesťanskými, tak sekulárními. 
Mediálně podporuje aktivity farností 
i celodiecézní projekty, zprostředkovává 
kontakt s významnými osobnostmi, zajiš-
ťuje rozhovory, připravuje publikace atd.
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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. Dále zajišťuje ekonomic-
ko-správní výkon práv zřizovatele. 

Ve školách zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským se ve školním roce 2017/2018 
vzdělávalo celkem 2 533 dětí, žáků a stu-
dentů.

Církevní 
školství

Počty žáků církevních škol zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským v 1. pololetí školního roku 2017/2018

7 mateřských škol 384 dětí

1 základní škola 210 žáků

1 základní škola logopedická 147 žáků

2 gymnázia 904 žáků

3 střední školy 260 žáků

2 vyšší odborné školy 378 studentů

1 základní umělecká škola 250 žáků

Celkem 2 553

Arcibiskupství pražské poskytlo v roce 2017 těmto školám finanční 
příspěvek 2 340 000 Kč. 
V arcidiecézi působí další církevní školy řeholních zřizovatelů. Jsou 
jimi Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Kongre-
gace Dcer Božské Lásky, Suverénní řád maltézských rytířů, Sale-
siánská provincie Praha, Provincie Kongregace dcer Panny Marie 
pomocnice, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Česká kongregace 
sester dominikánek a Kongregace školských sester sv. Františka. 
Počet církevních škol a samostatných školských zařízení s řehol-
ními zřizovateli je celkem třináct (jejich činnost vykonává dvanáct 
samostatných právních subjektů). Ve školním roce 2017/2018 
navštěvovalo tyto školy a školská zařízení celkem 2 617 dětí, žáků 
a studentů.
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Počty žáků církevních škol s řeholním zřizovatelem 
v 1. pololetí školního roku 2017/2018

4 mateřské školy 167 dětí

3 základní školy 793 žáků

2 střední školy 198 žáků

2 vyšší odborné školy 392 studentů

2 samostatné domovy mládeže 241 ubytovaných

1 středisko volného času 826 mládeže

Celkem 2617

Oblast církevního školství spadá do kompetence biskupa Václava 
Malého jako biskupského vikáře pro vzdělávání. Ve školním roce 
2017/2018 vykonal biskup Malý vizitační návštěvy všech kato-
lických škol v arcidiecézi bez rozdílu zřizovatele, kvalitu výsledků 
vzdělávání pravidelně sleduje analýzou inspekčních zpráv České 
školní inspekce a osobní účastí při maturitních zkouškách a abso-
lutoriích. Mons. Malý se pravidelně setkával se všemi kaplany 
ustanovenými při církevních školách. 

Činnost Arcibiskupství pražského v oblasti 
vzdělávání zajišťuje Referát církevního 
školství.
Všem katolickým školám a školním zaříze-
ním v diecézi bez rozdílu zřizovatele posky-
tuje Referát církevního školství metodickou 
pomoc v oblasti administrativně-právní 
a pedagogické formou pravidelných porad 
ředitelů, školení a individuálních konzultací. 
Nad rámec standardní metodické pomoci 
nabízí Arcibiskupství vedoucím pracovní-
kům odborná školení externími pracovníky. 
V roce 2017 proběhly tři odborné semináře 
na tzv. „Šablony“ a seminář Mgr. Veselé 
s názvem „Agresivita ve škole – školská 
legislativa“. Proběhla také tradiční duchovní 
obnova ve Svatém Janu pod Skalou, kterou 
vedl P. K. Satoria.
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Charity v pražské arcidiecézi jsou zři-
zovateli 69 registrovaných sociálních 
služeb, zajišťují domácí zdravotní péči 
a vedle toho realizují řadu dalších pro-
jektů na pomoc lidem v nouzi. V roce 
2017 evidovaly charity v pražské arci-
diecézi 17 421 klientů, tisícům dalších 
lidí poskytly pomoc anonymně. Na této 
pomoci se podílí 671 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 Internati-
onalis se sídlem v Římě, která působí téměř 
ve všech zemích světa. 

Arcidiecézní charita Praha pomáhá od roku 
1993 v zahraničí. V současné době působí 
v pěti zemích – v Indii, Ugandě, Zambii, Kon-
žské demokratické republice a v Bělorusku. 
Spolu s místní církví organizuje pomoc 
potřebným v oblasti vzdělávání, zdravotní 
péče a prevence a pomáhá zajišťovat zdroje 
obživy. Tato pomoc se v roce 2017 dostala 
k více než 33 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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Nemocní, lidé s postižením

Lidé ohrožení sociálním vyloučením

Senioři

Rodiny s dětmi v tísni

Cizinci žijící na území ČR

25,3

19,2

13,7

13,7

28,1

Dotace (ministerstva, kraje, města, obce, 
úřad práce, evropské fondy)

Tržby za sociální služby klientům, účtované 
dle zákona o sociálních službách 

Tržby od zdravotních pojišťoven za 
provedenou domácí zdravotní péči 

Dary individuálních a korporátních dárců, 
veřejné a církevní sbírky 

Ostatní výnosy (např. výnosy z vlastní 
hospodářské, tj. ziskové činnosti)

45,6

26,9

15,9

9,3

2,1

Mzdové náklady na pracovníky (sociální pracovníci, pečovatelky, 
zdravotní sestry, koordinátoři projektů atd.)

Ostatní náklady (pojištění budov, poplatky atd.)

Náklady na služby (nájemné, správa budov, vzdělávání pracovníků, 
telefonní služby, dovoz jídla klientům a mnoho dalších nákladů 
potřebných pro provoz služeb)

Spotřeba materiálu, zboží a energie 
(energie na provoz budov, obnovení zařízení budov, 
drobný materiál, pohonné hmoty, kancelářská technika atd.)  

Odpisy

Opravy a údržba budov, automobilů

64,6

10,6

10,1

2,4 1,1

11,2

Struktura (složení) nákladů na služby  
a projekty Charity v pražské arcidiecézi 
(rozdělení v %)

Zdroje financování činnosti Charity 
v pražské arcidiecézi (rozdělení v %)

Komu Charita pomáhá
(rozdělení v %)
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství 
pražského byl příspěvek státu dle § 17 
zákona 428/2012 Sb. ve výši 108 660 
tis. Kč a tržby za prodané dříví vč. výnosů 
z nájemného. Arcibiskupství pražské dále 
přijalo provozní dotace ve výši 14 208 
tis. Kč, významné byly také přijaté dary 
a sbírky.

V roce 2017 platilo Arcibiskupství pražské 
247,61 duchovních (průměrný přepočtený 
stav). Dále bylo placeno 242,51 administra-
tivních pracovníků (také průměrný pře-
počtený stav). Mzdové náklady (účet 521) 
dosáhly výše 167 904 tis. Kč (průměrná 
hrubá měsíční mzda činila 28 548 Kč). 
Hlavní výdaje arcibiskupství představovaly 
tyto platy (a s nimi spojené výdaje na zdra-
votní a sociální pojištění), dále spotřebo-
vané nákupy materiálů, energií a služeb 
a náklady na opravy.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů)  
a nákladů (výdajů) v roce 2017:

Výnosy (tis. Kč) Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Dotace 14 208 53 593

Tržby za nájem, zboží (dříví apod.) 362 128 149 518

Dary, příspěvky 111 291 54 328

Prodej dlouhodobého majetku 19 637 31 227

Ostatní (vč. sbírek) 25 346 53 705

Celkem 532 610 342 371

Náklady (tis. Kč) Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Hrubé mzdy 167 904 19 901

Sociální a zdravotní pojištění 61 873 5 702

Odpisy, prodaný DM, rezervy a OP 75 034 87 492

Režie (materiál, energie, služby)  
a bohoslužebné výdaje

211 855 72 624

Opravy a údržba 32 724 124 817

Dary a příspěvky 49 694 88 851

Daně 12 824 13 885

Ostatní 7 003 5 523

Aktivace a změna stavu 
vnitroorganizačních zásob

−7 621 0

Celkem 611 292 418 795

Hospodářský výsledek 
(Zisk + / Ztráta −)

−78 682 −76 425

Hospodaření 
arcidiecéze
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Výnosy (tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 140 509 505

Ostatní výnosy 61 975 17 075

Tržby z prodeje majetku 6 157 44 707

Přijaté příspěvky 165 539 80

Provozní dotace 54 436 13 365

CELKEM výnosy 290 248 584 733

Náklady (tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Spotřebované nákupy 44 919 34 753

Nákupy služeb 158 945 203 404

Aktivace a změna stavu 
vnitroorganizačních zásob

0 −7 621

Osobní náklady 166 941 88 440

Daně a poplatky 1 940 24 769

Ostatní náklady 77 566 24 668

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných 
položek

46 133 116 393

Poskytnuté příspěvky 48 837 0

CELKEM náklady 545 281 484 806

Hospodářský výsledek 
(Zisk + / Ztráta −)

−255 033 99 927

Z hlediska druhu činnosti se dělí 
hospodaření církevních subjektů 
na hlavní činnost a vedlejší 
hospodářskou činnost. V roce 
2017 bylo v těchto činnostech 
v Arcidiecézi pražské dosaženo 
těchto výsledků:



Tržby za vlastní výkony 
a za zboží

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Spotřebované nákupy

Nákupy služeb

Aktivace a změna stavu 
vnitroorganizačních zásob

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba a použití rezerv 
a opravných položek

Poskytnuté příspěvky
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7,6
2,3

87,1

2,9

0,0

42,0

18,2

–1,6

5,1

5,1

24,0

0,0

8,2

21,4

2,1

57,0

18,8

0,7

29,1

30,6

0,4

0,0

14,2

8,5

9,0 8,2

Náklady hlavní činnosti
(rozdělení v %)
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Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 2013 
příslušný objem pohledávky vůči státu z titulu 
náhrady za nevydaný majetek (dle § 15 zákona 
428/2012 Sb.); tato pohledávka byla v letech 
2014 až 2017 v souladu s uvedeným zákonem 
navýšena o inflaci a byla splácena každoročními 
splátkami.
Významným výdajem Arcibiskupství pražského  
bylo poskytnutí příspěvku na podporu pas-
torační činnosti v plzeňské diecézi ve výši 
16 314 tis. Kč v souvislosti s delimitační doho-
dou, která řeší nárok plzeňského biskupství 
na část pražské mensy, a také podpora Komu-
nitního centra Matky Terezy v Praze-Chodově 
(zaslána částka 3 348 tis. Kč na úhradu splátek 
úvěru).

Dále bylo poskytnuto (zapůjčeno) Římskokato-
lické farnosti Nové Strašecí 1 900 tis. Kč, společ-
nosti Agricola ISIDOR 12 750 tis. Kč, Farní charitě 
Kralupy nad Vltavou 6 000 tis. Kč a 2 000 tis. Kč 
a Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Příbram – Svatá Hora 1 000 tis. Kč.

Arcibiskupství pražské podporuje prostřednictvím 
čerpání účelově vázaných fondů v účetnictví 
Arcibiskupství pražského veřejně prospěšné 
aktivity jak zřízených subjektů (farnosti, charity, 

školy), tak i cizích subjektů. Jde zejména o Fond 
arcibiskupa pražského (příspěvky dle rozhodnutí 
arcibiskupa pražského), Fond svépomocný 
(opravy kostelů a far, většinou kulturních pamá-
tek), Fond charitativní a humanitární pomoci, Fond 
pastorace (pastorační projekty a výstavba nových 
pastoračních center) a Fond vzdělávací (vč. fondu 
pro účelové sbírky na bohoslovce). Obecně tvoří 
zdroje těchto fondů účelové sbírky, dary a také 
vlastní příspěvky Arcibiskupství pražského 
ze své vedlejší hospodářské činnosti. V roce 
2017 činil celkový objem prostředků v těchto 
vybraných fondech 69 714 tis. Kč a z toho bylo 
použito v souladu s určením jednotlivých fondů 
celkem 35 090 tis. Kč. Zůstatek fondů ve výši 
34 624 tis. Kč bude použit v dalším roce. 

Jedním z významných důvodů použití Fondu 
pastorace byla výstavba či přestavba farních 
objektů a center. Takto z něj byla podpořena 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa 
a Jakuba, Praha-Hlubočepy na výstavbu nového 
komunitního centra (457 tis. Kč) a na tvorbu 
prvků pro nový kostel (4 277 tis. Kč), dále  
Římskokatolická farnost u kostela Narození 
Panny Marie, Praha-Michle (1 400 tis. Kč) 
a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jindřicha, 
Praha-Nové Město (1 664 tis. Kč).
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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, poskytování služeb úřadu zřízeným 
subjektům nebo 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.

Charitní činnost

Opravy církevních 
památek

Rozvoj pastorace

Vzdělání
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V roce 2017 bylo realizováno 416 sta-
vebních oprav a investic, včetně restau-
rátorských a projektových prací, opravy 
20 varhan a byla zahájena stavba velkých 
varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. To vše v celkovém finančním 
objemu 146 490 tis. Kč. 

Akce bylo možné realizovat díky čerpání 
finančních prostředků na opravy nemo-
vitého a movitého majetku církve z více 
zdrojů. Vzájemná solidarita našich farností 
přitom rovněž sehrála důležitou roli, pro-
tože umožnila přispět na podporu někte-
rých akcí prostřednictvím Svépomocného 
fondu Arcibiskupství pražského, a to ve výši 
10 128 tis. Kč. Nemalou část finančních 
prostředků zajistili dárci ve farnostech. 

Arcibiskupství pražské přispělo na církevní 
objekty slevou na střešní krytiny ve výši 
1 383 tis. Kč, finančním příspěvkem 
2 000 tis. Kč do Svépomocného fondu 
a podporou některých akcí z Pastoračního 
fondu ve výši 4 788 tis. Kč. 

Stavební 
akce
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Významnější stavební akce v roce 2017  
(jejichž finanční náklady přesahují 1 mil. Kč)

 � stavba velkých varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze na Hradčanech

 � stavební úpravy a přístavba farního sálu při kostele 
sv. Františka z Assisi v Praze-Krči (na Habrovce)

 � 2. etapa opravy krovu a střešního pláště hlavní lodi 
kostela Matky Boží před Týnem v Praze na Starém Městě

 � 2. etapa obnovy vnějšího pláště věže kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech

 � sanace fary a rekonstrukce hospodářských budov 
v Novém Strašecí

 � 1. část restaurování nástropní malby v hlavní lodi kostela 
sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně – freska Apoteóza 
sv. Mikuláše

 � havarijní oprava ohradní zdi kostela sv. Václava ve Staré 
Boleslavi

 � statické zajištění hospodářského stavení při faře  
v Praze-Uhříněvsi

 � oprava střešní konstrukce zvonice sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech nad Labem

 � stavební úpravy na faře u kostela sv. Jindřicha a Kunhuty 
v Praze na Novém Městě

 � oprava kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích

 � obnova interiérů kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
 � restaurování iluzivní výmalby presbytáře kostela 

Nejsvětější Trojice v Drahobudicích
 � oprava obvodového a střešního pláště na věži kostela 

Narození Panny Marie ve Zdicích
 � restaurování nástropní malby v prostoru schodiště fary 

u kostela sv. Vojtěcha v Praze na Novém Městě
 � restaurování korunní římsy a kamenných obelisků 

kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem
 � dokončení projektové přípravy stavby kostela Krista 

Spasitele a komunitního centra v Praze na Barrandově
 � restaurování varhan kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ve Staré Boleslavi
 � 2. etapa restaurování nástěnných maleb v kostele  

sv. Štěpána v Praze na Novém Městě
 � oprava fasády kostela sv. Markéty v Praze-Královicích
 � rekonstrukce elektroinstalace vč. EZS a výmalby kostela 

sv. Anežky České a svatých patronů českých v Praze 
na Spořilově

 � obnova kostela Panny Marie (Zvěstování Páně) 
v Plaňanech

„Nuže, můj synu, nechť je s tebou Hospodin. Se zdarem 
vybuduješ dům Hospodina, svého Boha, jak to o tobě 
vyřkl.“ (1Pa 22,11)
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Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav a investic církevních 
objektů včetně mobiliáře a varhan ve vikariátech pražské arcidiecéze 
podle finančních zdrojů v roce 2017:
 

Č. Finanční příspěvek ze zdroje
prostavěnost  

v tis. Kč

1 Vlastní, včetně darů – ostatní 66 740 

2 Obecní a místní úřady 5 614 

3 Středočeský kraj 2 015 

4 Magistrát Hlavního města Prahy 8 142 

5 Havarijní program MK ČR 6 442 

6
Program regenerace městských zón a Program péče o vesnické 
zóny MK ČR 4 209 

7
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností MK ČR 6 159 

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 12 907 

9 Program restaurování movitých památek MK ČR 2 990 

10 Program ISO MK ČR (zabezpečení) 15 

11
Program pro údržbu a obnovu stávajících prvků venkovské 
krajiny MZ ČR 1 666 

12 Operační program Praha pól růstu 165 

13 Integrovaný regionální operační program – Komunitní centra 350 

14
Integrovaný regionální operační program – Národní kulturní 
památky 1 212 

15 Statní rozpočet ČR 184 

16 Nadační fond Svatovítské varhany 12 764 

17 Pastorační fond AP 4 788 

18 Svépomocný fond AP 10 128 

  CELKEM 146 490 




