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Úvodní 
slovo
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Milí diecezáni, sestry a bratři, drazí přátelé,
rok 2018 byl významným jako připomínka stého 
výročí obnovení svrchovanosti a plné samostatnosti 
naší vlasti a rovněž tak byl pro nás důležitý jako rok 
návratu kardinála Josefa Berana z exilu. Ukázalo 
se, že česká veřejnost skutečně přijala návrat toho, 
který představuje vrcholné působení katolické církve 
ve 20. století na našem území. Kardinál Beran se 
pro své postoje stává vězněm nacistické okupace, 
vězněm koncentračního tábora Dachau. A rozhodně 
se postaví v okamžiku, kdy se na základě puče 
zmocní vlády komunistická strana. To vše jsme si 
připomínali nejen při jeho návratu, nýbrž i při výročí 
komunistického puče a okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy.
Při příležitosti návratu arcibiskupa, pokračovatele 
v díle svatého Vojtěcha, kardinála Berana, se 
také realizovalo sousoší, které nám připomíná 
druhého pražského biskupa, svatého Vojtěcha, 
i jeho pokrevné blízké spolupracovníky svatého 
Radima a svatého Radlu (Astrika). Toto mistrovské 
dílo sochařky Karly Vobišové – Žákové, studentky 
slavného francouzského sochaře Bourdella, je 
důstojným vyjádřením významu svatovojtěšské 
misie, která vlastně budovala střední Evropu 
na přelomu prvního a druhého tisíciletí. Uvědomme 
si, že svatý Vojtěch byl biskupem diecéze, která 
obsahovala Čechy, Moravu, jižní Slezsko, horní Uhry – 

dnešní Slovensko, ale i Povislí. Svatý Jan Pavel II. je 
tedy metaforicky také nástupcem sv. Vojtěcha. Toto 
sousoší nám připomíná i obnovu pravé suverenity 
a samostatnosti, symbolizované zvolením prezidenta 
Václava Havla. Ten je autorem a politickým 
inspirátorem vytvoření zemí Vyšegrádské čtyřky, 
ale rovněž také Nadace Vize 97, která předává cenu 
v podobě berly sv. Vojtěcha. 
Rokem 2018 i obnova církve vstupuje do nového 
začátku, nastupuje nová generace. A jedním z jejích 
představitelů je i současný generální vikář, otec 
biskup Zdenek Wasserbauer, který v tomto roce 
přijal biskupské svěcení, aby v naší arcidiecézi 
reprezentoval novou začínající etapu. Ta souvisí 
i s novým způsobem financování a hospodaření, což 
představuje důležitou inventuru a rozvahu, abychom 
vykročili dál, odstranili chyby a vytyčili priority, které 
bude nutné realizovat v 21. století.

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: 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, pomocný biskup
Mons. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář
Mons. ThLic. Zdenek Wasserbauer, Th.D.,  
generální vikář a ředitel kurie

Další představitelé
ThDr. Jan Balík, Ph.D., biskupský vikář
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup

Profil arcidiecéze
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V roce 2018 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 126 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 2018 k Arcidiecézi pražské přináleželo 140 kněží, z nich 124 
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 148 zde pobývajících bylo 107 kněží ustanoveno pro kon-
krétní duchovní službu. V Arcidiecézi pomáhalo 35 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 
36 trvalých jáhnů, 23 pastoračních referentů/referentek a 15 pastorač-
ních asistentů/asistentek. 
V Arcidiecézi bylo v roce 2018 podle aktualizovaného kvalifikovaného 
statistického odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných katolíků a nachá-
zelo se zde 641 kostelů a 378 kaplí.
V roce 2018 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)
 ≈ Pastorační rada (kán. 511 CIC)
 ≈ Liturgická komise
 ≈ Revizní komise
 ≈ Metodik informačních technologií

Struktura
arcibiskupství

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, Lesní správa, Diecézní 
konzervátorské centrum, Geodetický 
odbor)

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

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

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 
diecéze 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 
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  
biskupem. Úřad Arcidiecéze pražské se 
nazývá Arcibiskupství pražské. Náplň 
činnosti jednotlivých útvarů, odborů a spe-
ciálních středisek je podrobně vymezena 
v organizačním řádu.
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5. ledna
Kostýmovaný průvod tří králů na velblou-
dech upozornil v centru Prahy na tradiční 
Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou ČR. 
Peníze ze sbírky dává charita na pomoc 
potřebným a sociálně slabým. Cílem 
průvodu byl živý betlém na Staroměstském 
náměstí, kde králové předali své dary, 
vystoupil kardinál Dominik Duka a zazněla 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Kronika  
roku 2018

14. ledna
Po 70 letech zažil břevnovský klášter 
v Praze opatskou benedikci, tedy uvedení 
do opatského úřadu. Čestný titul arciopat 
dostal při tomto požehnání Prokop Siostr-
zonek, který byl dosud převorem kláštera.
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18. ledna
Během prvního dne veletrhu Regiontour 
na brněnském výstavišti představil 
generální vikář Arcidiecéze pražské Mons. 
ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., 
novinářům i veřejnosti některé projekty 
Církevní turistiky.

31. ledna
Slavnostní inaugurace nového děkana Kato-
lické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D., pro-
běhla v rámci slavnostní bohoslužby 
v chrámu Panny Marie před Týnem.

9. února
Nová úprava presbytáře v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha od architekta Jiřího Krej-
číka (ARN Studio) získala prestižní ocenění 
German Design Award Special. Novogotický 
oltář byl zrestaurován, vybaven stupňovitou 
úpravou a novým liturgickým mobiliářem. 
Katedra z jednoduchých kovových profilů 
je současnou variací kurulského křesla, 
původní formy biskupského trůnu.

19. února
Na průčelí Týnského chrámu byl Římsko-
katolickou farností Matky Boží instalován 
pozlacený kalich s hostií na základě usne-
sení České biskupské konference jako gesto 
ekumenického smíření. Dílo Ing. arch. Petra 
Malinského připomíná doby, kdy byl tento 
kostel v letech 1419–1621 v Českém krá-
lovství předním kostelem strany podobojí.
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4. března
Tradiční završení festivalu Mene Tekel – 
ekumenická bohoslužba za popravené, 
umučené a zemřelé politické vězně se 
uskutečnila ve svatovítské katedrále. Boho-
službě předsedal kardinál Dominik Duka, 
promluvu pronesl kardinál John Onaiyekan, 
arcibiskup Abuje, hlavního města Nigérie.

8.–9. března 
Na pražském výstavišti v Holešovicích se 
konal šestý ročník mezioborového veletrhu 
Památky – muzea – řemesla s mottem „Dejme 
minulosti budoucnost!“. Záštitu nad veletr-
hem převzalo také Arcibiskupství pražské, 
které bylo na místě akce zastoupeno pracov-
níky Diecézního konzervátorského centra.
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15. března
Memorandum o spolupráci v oblasti ces-
tovního ruchu podepsali na Arcibiskupství 
pražském předseda Fóra cestovního ruchu 
ČR Viliam Sivek a předseda České biskup-
ské konference kardinál Dominik Duka OP. 
Cílem je rozvoj církevní a klášterní turistiky.

17. března
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka bylo 
rok od jeho úmrtí slouženo v katedrále 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním 
celebrantem byl J. Em. João kardinál Braz 
de Aviz, prefekt Kongregace pro společnosti 
zasvěceného života a společnosti apoštol-
ského života. Kázal kardinál Dominik Duka.

7. dubna
V Praze se konal 18. Národní pochod pro 
život a rodinu. Několik tisíc lidí z celé 
České republiky zahájilo akci bohoslužbou 
v pražské katedrále, pokračovalo progra-
mem na Klárově a zakončilo průvodem 
na Václavské náměstí.

14. a 21. dubna
Občanské sdružení Zbraslavské pašije 
v režii Oldřicha Vlčka uspořádalo lidové 
pašijové hry před kostelem sv. Jakuba 
Staršího v areálu zbraslavského zámku. 
Návštěvníci se po dobu představení stali 
lidem jeruzalémským, neboť aktéři se 
pohybovali mezi nimi. Hlavní role, Ježíšem 
počínaje, hráli profesionálové, menší role 
místní ochotníci a farníci.
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17. dubna
Kardinál Dominik Duka požehnal stříbrné 
sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly 
od Karly Vobišové-Žákové, které bylo 
instalováno v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha.

20. dubna
Po téměř padesáti letech se vládním 
letadlem vrátily do vlasti ostatky kardinála 
Josefa Berana, které byly po jeho smrti 
v roce 1969 pohřbeny v kryptě svatopetr-
ské baziliky ve Vatikánu. Z letiště ve Kbelích 
rakev zamířila do kostela sv. Vojtěcha v Arci-
biskupském semináři a na vigilii do Strahov-
ské baziliky. Následujícího dne je procesí 
dopravilo do katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha, kde pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka sloužil mši svatou, během níž 
byla vystavena lebka sv. Vojtěcha.
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23. dubna
Po večerní mši svaté, kterou celebroval bis-
kup Mons. Václav Malý, byly ve svatovítské 
katedrále do nového kamenného sarkofágu 
v kapli sv. Anežky uloženy ostatky kardi-
nála Josefa Berana, někdejšího pražského 
arcibiskupa, primase českého a politického 
vězně dvou totalitních režimů. Splnilo se tak 
poslední přání kardinála Berana, jemuž čes-
koslovenský komunistický režim znemožnil 
návrat do vlasti za jeho života i po smrti.

12. května
Hnutí obnovy duchovních tradic uspořádalo 
Mariánskou pouť Prahou, jejíž součástí byl 
sochařský a výtvarný happening akademic-
kého sochaře Petra Váni na Staroměstském 
náměstí.

14.–15. května
V centru Prahy proběhl jubilejní desátý ročník 
obnovených vodních barokních svatojánských 
slavností NAVALIS, které oslavují nejznáměj-
šího českého světce Jana Nepomuckého, 
patrona zpovědního tajemství, dobré pověsti, 
města Benátek a všech lidí od vody. Benátští 
gondoliéři představili nejen klasické italské 
gondoly, ale i tzv. bissone – zdobné lodě, které 
se účastní benátského karnevalu.
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19. května
Při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha se uskutečnilo biskupské 
svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasser-
bauera, Th.D., generálního vikáře pražské 
arcidiecéze. Novým pomocným biskupem 
pražské arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval 
Svatý otec František. Hlavním světitelem 
byl kardinál Dominik Duka, spolusvětiteli 
byli Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, 
a Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. 
Jako titulární biskupský stolec přidělil 
papež František Mons. Wasserbauerovi 
Butrintskou diecézi (Dioecesis Buthrotia).

23. května
Akademická farnost uspořádala v Městské 
knihovně v Praze projekci dvou dokumen-
tárních filmů s debatou o životě a době 
kardinála Štěpána Trochty SDB. Kromě pro-
pagandistického snímku „Poselství míru“ 
z roku 1951 zhlédli diváci film „Tíha oběti“ 
režiséra Zdeňka Zvonka, který obsahuje 
i vzácné archivní materiály s kardinálem 
Trochtou.

24. května
Kardinál Dominik Duka posvětil v Dolních 
Břežanech u Prahy administrativně tech-
nologické centrum, třípodlažní budovu 
s plochou 1 260 metrů čtverečních, kterou 
vybudovalo pražské arcibiskupství pro 
japonskou firmu Rigaku. Ta spolupracuje 
s nedalekým laserovým centrem ELI a Fyzi-
kálním ústavem Akademie věd ČR.

25. května
V rámci desátého ročníku Noci kostelů bylo 
na území Arcidiecéze pražské zaznamenáno 
140 000 návštěvnických vstupů do 353 
kostelů, chrámů a modliteben různých křes-
ťanských církví. Připraveno bylo více než 
1 754 programových bodů, nejnavštěvova-
nějším chrámem se stal kostel Nejsvětěj-
šího Salvátora na Starém městě pražském, 
kde zaznamenali 5 034 návštěvníků.
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7. června
Křižovnická pečovatelská služba a chrá-
něná dílna Inspirace při Dívčí katolické 
střední škole v Praze 1 uspořádaly Veletrh 
sociálních služeb na Střeleckém ostrově. 
Neziskové organizace a občanská sdružení 
představily nabídku služeb pro znevý-
hodněné děti a mládež, seniory, osoby 
handicapované nebo ohrožené domácím 
násilím, včetně volnočasových a vzděláva-
cích činností.

10. června
Hlavní pouť české církevní provincie se 
uskutečnila v areálu baziliky na Svaté 
Hoře u Příbrami při příležitosti 286. výročí 
korunovace milostné sošky Panny Marie 
svatohorské. Po přednášce PhDr. Věry 
Smolové z historie Svaté Hory celebroval 
mši svatou kardinál Dominik Duka s dalšími 
českými a moravskými biskupy.

15. června
Při mši svaté ke cti sv. Víta ve svatovítské 
katedrále vyznamenal kardinál Dominik 
Duka tři významné osobnosti. Vyznamenání 
Pro Ecclesia et Pontifice obdržel Mgr. Jan 
Šimáček, Zlatou svatovojtěšskou medaili 
obdržel JUDr. Pavel Vošalík a medaili 
biskupa Antonína Podlahy obdržel in 
memoriam Bedřich Antonín Wiedermann.
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23. června
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při-
jal z rukou pomocného biskupa pražského 
Mons. Václava Malého kněžské svěcení 
jáhen pražské arcidiecéze RNDr. Mgr. Pavel 
Křížek.

22. června
V Poznani začaly oslavy 1050. výročí 
prvního biskupského stolce na polském 
území. Papež František na ně jmenoval 
svým zvláštním legátem kardinála Dominika 
Duku OP.

1. a 4. července
Oslavy svátku sv. Prokopa Divotvůrce 
v kapitulním chrámě Všech svatých  
na Pražském hradě proběhly v roce 
430. výročí přenesení jeho ostatků. Boho-
služby celebrovali Mons. Ladislav Hučko, 
biskup – apoštolský exarcha, a P. Prokop 
Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský. 
Zpěvem je doprovodil sbor řeckokatolické 
farnosti Nejsvětější Trojice v Praze pod 
vedením Miroslava Vojtičky.
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23. července
V kostele Pražského Jezulátka u bosých  
karmelitánů na Malé Straně pronesl 
americký kněz a spisovatel Richard Rohr 
přednášku „Spiritualita pro obě poloviny 
života“. Do Česka přijel po 12 letech 
na pozvání zástupců hnutí Chlapi, které se 
inspiruje jeho myšlenkami o prohlubování 
mužské spirituality a postavení muže 
ve společnosti.

4. srpna
Při příležitosti 26. výročí úmrtí Františka 
kardinála Tomáška († 4. 8. 1992) sloužil 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
vzpomínkovou mši svatou biskup Mons. 
Karel Herbst.

30. srpna
Kardinál Vincent Nichols, arcibiskup z West-
minsteru, předseda Biskupské konference 
Anglie a Walesu, převzal v budově České 
národní banky cenu nazvanou „Hanno 
R. Ellenbogen Citizenship Award“ za práci 
Skupiny svaté Marty, jejímž je prezidentem. 
Tato organizace, založená v Římě roku 
2014, bojuje s moderním otroctvím a pašo-
váním lidí.

9. září
Biskup Mons. Václav Malý sloužil mši 
svatou za polský a český národ v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako poctu in 
memoriam Ryszardu Siwiecovi, který se 
před padesáti lety na protest proti invazi 
„spřátelených vojsk“ do Československa 
upálil ve Varšavě.

14.–15. září
Arcibiskupství pražské uspořádalo kurz 
fotografování sakrální architektury pro 
organizátory Noci kostelů z pražské arcidie-
céze pod vedením fotografů Petra Janžury 
a Vojtěcha Vlka. Každý z účastníků si kromě 
obohaceného pohledu na svět okolo sebe 
a nových praktických zkušeností s focením 
v interiérech a exteriérech odnášel i svou 
nejzdařilejší vytisknutou fotku.
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16. září
Církevní školy oslavily svůj svátek, jako 
připomínku této služby široké veřejnosti. 
Biskup Mons. Václav Malý učitelkám a uči-
telům k této příležitosti poslal svůj pozdrav 
a popřál, aby podobně jako svatá Ludmila 
byli nositeli vzdělanosti a křesťanských 
hodnot, neztráceli vytrvalost a dařilo se jim 
hledat nové možnosti jak oslovit a získat 
zájem těch, kterým se věnují.

20. září
Kardinál Dominik Duka při slavnostním 
otevření posvětil zrekonstruovaný zámecký 
hotel Chateau Clara Futura v Dolních 
Břežanech, jehož majitelem je od roku 
1715 Arcibiskupství pražské. V 70. letech 
20. století tu vznikly ubikace a cvičné 
prostory pro příslušníky ministerstva vnitra, 
pohotovostní pluky a takzvané červené 
barety.

24. září
Začala série programů pro školy, které 
ke 100. výročí vzniku Československa 
připravilo Pedagogické centrum Arcibiskup-
ství pražského v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Cílem bylo umožnit žákům 
návštěvu duchovního centra země v době, 
kdy neprobíhají turistické prohlídky, poro-
zumět jeho výzdobě a pomoci rozvíjet vztah 
studentů ke své vlasti či k zemi, kde žijí.

27. září
Na závěr Svatováclavského putování 
Prahou se na Václavském náměstí konalo 
Svatováclavské duchovní zastavení s téma-
tem osobnosti knížete sv. Václava a pros-
bami za vlast ke 100. výročí republiky.

28. září
Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graub-
ner, byl hlavním celebrantem mše svaté 
na Národní svatováclavské pouti na Marián-
ském náměstí ve Staré Boleslavi.
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18. října
Lékaři, lékařky, zdravotní sestry i bratři 
a další pracovníci ve zdravotnictví slavili 
mši svatou ve svatovítské katedrále 
na Pouti zdravotníků ke sv. Lukášovi. Po mši 
svaté proběhlo setkání v Arcibiskupském 
paláci s přednáškou P. Marka Váchy, Ph.D.

20. října
U příležitosti 76. výročí heydrichiády 
sloužil biskup Mons. Zdenek Wasserbauer 
ve svatovítské katedrále zádušní mši za 294 
zavražděných Čechoslováků, příbuzných 
a spolupracovníků členů paraskupin 
Anthropoid, Silver A a Out Distance. Byla 
přečtena jejich jména a zapáleno 294 svící, 
aby připomenuly životy zavražděných 
v koncentračním táboře Mauthausen.

22. října
V pražské katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha a 25. října v Lateránské bazilice 
v Římě provedlo Collegium 1704 velko-
lepou Missu Salisburgensis H. I. F. Bibera 
a skladbu Te Deum J.–B. Lullyho. Slavnostní 
koncert přispěl k výročí 100 let od vzniku 
republiky a konal se i díky podpoře 
významných mecenášů umění sdružených 
v nadačním fondu Bohemian Heritage Fund.

1. listopadu
Kardinál Dominik Duka požehnal základní 
kámen nového kostela Krista Spasitele 
a komunitního centra na pražském sídlišti 
Barrandov. Podle projektu architektonic-
kého Atelieru Žiška tak byla slavnostně 
zahájena stavba duchovního, kulturního 
a společenského centra, které bude sloužit 
nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle.

11. listopadu
Na mimořádném koncertě „Modlitba 
naděje“ pod záštitou kardinála Dominika 
Duky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
zaznělo „Requiem Oratio spei“ pro sólisty, 
sbor a orchestr Juraje Filase. Připravila jej 
Filharmonie Hradec Králové ve spolupráci 
s organizací Post Bellum na připomenutí 
100. výročí ukončení první světové války 
a vzniku samostatného Československa.
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14. listopadu
V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na pražských Vinohradech posvětil biskup 
Zdenek Wasserbauer při mši svaté nový 
oltář ve tvaru rozpůleného oválu. Čtyřtu-
nový oltář z carrarského mramoru vytesal 
podle návrhu architektů Josefa Pleskota 
a Norberta Schmidta akademický sochař 
Petr Váňa. Bílá barva oltáře koresponduje 
s dalšími kamennými prvky v kostele 
od architekta Josipa Plečnika.

15. listopadu
Zámecký hotel Chateau Clara Futura 
v Dolních Břežanech, jehož majitelem je 
Arcibiskupství pražské, zvítězil v kategorii 
Hotely ve 20. ročníku prestižní soutěže 
„Nejlepší z realit – Best of Reality 2018“. 
Cenu na galavečeru převzali architekt 
Oldřich Hájek z atelieru SHA – Šafer Hájek 
architekti, s.r.o., a Jan Liebner z Investičního 
odboru Správy majetku Arcibiskupství 
pražského.

21. listopadu
Při slavnostní liturgii ke cti sv. Cecílie 
a na výročí položení základního kamene 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
obdrželi absolventi dvouletého i tzv. pokra-
čovacího kurzu pro amatérské varhaníky 
z rukou kardinála Dominika Duky certifikáty 
o úspěšném absolvování kurzu. Výuku vedli 
Miroslav Pšenička a Pavel Šmolík.



|  23

24. listopadu
Výstava „Katedrála a živá setkání“ byla ote-
vřena v Mladotově domě ve Vikářské uličce 
na Pražském hradě. Představila výběr nej-
lepších fotografií uplynulého roku v rámci 
fotografického spolku Člověk a Víra, který 
sdružuje okolo 120 fotografů z celé České 
republiky, dlouhodobě dokumentujících 
náboženský život, církevní tradice a projevy 
křesťanské víry v české společnosti.

25. listopadu
Na Svaté Hoře u Příbrami kardinál Dominik 
Duka požehnal zdejší nové varhany z dílny 
Vladimíra Šlajcha z Borovan na Českobudě- 
jovicku. Zdejší nástroj je specifický napří-
klad v tom, že jeho části jsou z prostoro-
vých důvodů umístěny na půdách, kam je 
poměrně dlouhá cesta traktury táhel.

28. listopadu
V České republice se poprvé slavila Čer-
vená středa, den, kdy myslíme na pronásle-
dované pro víru z celého světa. Symbolem 
akce, která vznikla ve Velké Británii, je 
rozsvícené červené světlo. Křesťansko-ži-
dovské modlitby ve Velké aule Karolina se 
zúčastnili i kardinál Dominik Duka a biskup 
Václav Malý.

29. listopadu
Kardinál Dominik Duka sloužil zádušní mši 
za Karla IV. na hradě Karlštejně. Koncelebro-
val P. Stanislav Přibyl CSsR a členové místní 
kapituly, kterou na Karlštejně založil roku 
1357 právě Karel IV. Ten již za svého života 
ustanovil, aby na něj bylo pamatováno při 
bohoslužbách vždy v jeho úmrtní den.
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7. prosince
Osmou mši svatou za hnutí Na vlastních 
nohou – Stonožka sloužil v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinál Domi-
nik Duka společně s biskupem Arcidiecéze 
olomoucké Mons. Josefem Nuzíkem 
a kpt. P. Petrem Šabakou. Mezinárodní 
hnutí, kde děti pomáhají jiným dětem, 
založila roku 1990 Češka žijící v Norsku 
paní Běla Jensen.

8. prosince
Na Svaté Hoře se konala arcidiecézní 
Mariánská pouť. Po přednášce doc. Marka 
Šmída o katolické církvi v době první Čes-
koslovenské republiky celebroval kardinál 
Dominik Duka mši svatou jako poděkování 
za vestfálský mír, za oběti třicetileté války 
a za obnovu mariánského sloupu.
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11. prosince
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
na ekumenické modlitbě za zesnulého 
amerického prezidenta George H. W. Bushe, 
kterou zorganizoval kardinál Dominik Duka, 
pronesl své zamyšlení i velvyslanec USA 
Stephen B. King.

16. prosince
Betlémské světlo, jeden z novodobých 
symbolů Vánoc, už potřicáté dovezli 
do republiky čeští skauti. Do katedrály 
sv. Víta, Vojtěcha a Václava dorazilo na mši 
o třetí neděli adventní, kterou celebroval 
Mons. Charles D. Balvo, nový apoštolský 
nuncius v ČR.

18. prosince
V Národním technickém muzeu v Praze 
na Letné začala výstava „Svatovítské 
varhany / St. Vitus Organs“. Vznikla při pří-
ležitosti národní sbírky na nové varhany pro 
pražskou katedrálu a představila historii, 
současnost a budoucnost zdejších varhan, 
vývoj varhanářského řemesla i technické 
aspekty tohoto největšího a nejsložitějšího 
hudebního nástroje.

25. prosince
Kardinál Dominik Duka se setkal s lidmi bez 
domova, pro které komunita Sant´Egidio 
připravila tradiční oběd na Arcibiskupství 
pražském.
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(1938, 1948, 1968…). V této souvislosti 
byla na řadě míst uspořádaná bohoslužba, 
koncert či modlitba především k 28. říjnu. 
Arcidiecéze pak jako místní církev tyto udá-
losti vložila do bohoslužby konané v rámci 
pouti k uctění svatého Václava 28. 9. 2018 
ve Staré Boleslavi.
Pastorační činnost v celé arcidiecézi 
koordinuje Mons. Michael Slavík, Th.D., jako 
biskupský vikář pro pastoraci. Pro podporu 
pastorace využívá Arcibiskupství pražské 
jeden ze svých odborů Pastorační středisko. 
Toto středisko je složeno ze čtyř menších 
středisek. 
Prvním z nich je Oddělení internetových 
projektů, které spravuje weby vira.cz, pasto-
race. cz, velikonoce.vira.cz,  
vanoce.vira.cz, maria.cz, modlitba.cz, deti.vira.
cz a vira.cz/otazky. Tyto samostatné weby 
slouží především pro podporu pastorační 
péče různých skupin. Jejich návštěvnost je 
závislá na událostech roku (Vánoce, dušičky, 
prázdniny…), největší počet přístupů byl 
na web vira.cz na Velký pátek 2018 (25 091 
za 24 hodin). V roce 2018 se podařilo dokon-
čit převod vira.cz a pastorace.cz na nový 
redakční systém a připojil se převod dalších 
menších webů. 

Pražská arcidiecéze je místní církví Římsko-
katolické církve. To znamená, že zde lidé 
prožívají svoji křesťanskou víru. Fakticky 
se to především odehrává v jednotlivých 
farnostech, tedy menších společenstvích. 
Základním prvkem prožívání víry je slavení 
mše svaté, dále slavení svátosti smíření, 
svateb, křtů, modlitba v malých společen-
stvích, výuka náboženství pro dospělé 
i děti, přípravy na přijetí svátostí atd.
Rok 2018 byl nesen připomínkou vzniku 
Československa, ale také významných 
událostí spojených s tzv. osmičkovými roky 

Pastorace



|  27

chezi, některé lze přímo stáhnout z webu 
in.apha.cz/adks, některé jsou k zapůjčení 
ve středisku. Některé byly vytvořeny přímo 
pracovníky střediska, především obrázky pro 
katechezi. Vedle toho uspořádalo Centrum 
dva formační dny a dokončilo dvouletý kate-
chetický kurz. Na nový školní rok 2018–2019 
připravilo zvláštní nabídku komunikačního 
kurzu zaměřeného na pomoc těm, kteří 
nejsou zdatnými v projevu. 
Pedagogické centrum, největší z podstře-
disek Pastoračního střediska, si klade za cíl 
vytvářet a realizovat různé typy programů 
pro žáky a pedagogy za účelem metodické 
podpory výuky témat, která jsou úzce 
spjata s křesťanstvím nebo která mohou 
křesťanský pohled významně obohatit. Své 
působení během roku 2018 může Peda-
gogické centrum rozdělit do čtyř okruhů: 
Poselství křesťanských svátků Velikonoce 
(24 samostatných programů, z nichž se 
jich uskutečnilo 18 pro celkem 1 960 žáků 

Dalším oddělením je Centrum pro rodinu, 
jehož hlavní náplní je podpora příprav 
snoubenců na uzavření sňatků a péče 
o web manzelstvi.cz. Vedle toho pak při-
pravuje celodenní aktivity, jako je Sobota 
pro ženy, Adventní zastavení pro manžele, 
setkání pro bezdětné manžele či duchovní 
obnova pro snoubence, spojená s poutí 
ke svatému Valentýnovi na Vyšehrad. Bylo 
pamatováno i na rozvedené, kterým bylo 
věnováno setkání s několika odborníky. 
Společná příprava na život v manželství (viz 
apha.cz/cpr-spolecne-pripravy) je kurzem 
běžícím třikrát do roka (zima, jaro, podzim). 
Zahrnuje osm večerů, program tvoří před-
nášky a následné semináře. Čtyři přednášky 
vedou kněží, čtyři manželské páry. Práci 
ve skupinkách moderují manželské páry, 
které v souhrnu nabídly 380 dobrovolnic-
kých hodin. Účastníků bylo 274. Program 
doplnila i přednáška Osobní finance a my.
Středisko katecheze a výuky náboženství 
připravuje podporu katechetům pracujícím 
většinou jako dobrovolníci v jednotlivých 
farnostech. Tito lidé převážně vyučují mladší 
školní děti. V rámci této podpory středisko 
vydává malý časopis AIK (11 čísel za rok), 
shromažďuje a nabízí materiály pro kate-
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z celkem 6 mateřských, 34 základních 
a 1 střední školy), Týden pro školy (bylo 
nabídnuto 27 samostatných programů, 
z nichž se jich uskutečnilo 19 pro cel-
kem 1 591 žáků z celkem 31 základních 
a 8 středních škol), Podzimní programy 
(nabídnuto 9 samostatných programů a tři 
byly vytvořeny samostatně na základě 
přání škol pro celkem 1 727 žáků z celkem 
18 základních škol, jedné střední školy, 
dvou mateřských škol a jedné školy pro 
zrakově postižené), Advent a Vánoce (bylo 
nabídnuto celkem 12 programů v kos-
telech a 17 programů ve školních nebo 
jiných prostorách, účastnilo se jich 3 210 
žáků z 50 škol, z toho 8 středních škol). 
Pastorační středisko vytváří na každý týden 
samostatný list Nedělní liturgie jak v elek-
tronické, tak tištěné podobě, který kromě 
liturgických textů zahrnuje také krátké 
komentáře k textům a rozjímání na celý týden. 
K tomu připravuje na každý týden přímluvy 
sestavené na základě běžného zpravodajství, 

zahrnující nejdůležitější domácí a světové 
události, za které je třeba se modlit. Vedle 
uvedené činnosti vydává Pastorační středisko 
třikrát do roka Bulletin, který je přílohou 
interního časopisu Acta curie.
Vedle pravidelné činnosti Pastorační 
středisko připravuje jako organizační tým 
akci Křesťanské Vánoce (v roce 2018 se k ní 
připojilo 47 kostelů) a největší aktivitou 
je Noc kostelů, do které se v roce 2018 
v rámci území pražské arcidiecéze zapojilo 
353 kostelů ze všech církví, zaznamenali 
jsme 140 000 návštěvnických vstupů 
a zapojilo se několik tisíc dobrovolníků.
Arcidiecézní centrum mládeže (ADCM) 
vzniklo v r. 1994 s cílem podporovat a koordi-
novat pastoraci mládeže v pražské arcidiecézi 
a poskytovat pomoc mladým, aby rozvíjeli 
a žili svou křesťanskou víru a mohli tak lépe 
sloužit Bohu a druhým, a to i ve svých farnos-
tech. V letech 1999–2016 mělo ADCM právní 
subjektivitu, k 1. 1. 2017 se stalo organizační 
složkou Arcibiskupství pražského.



|  29

Hlavní projekty, které ADCM pořádalo / 
na jejichž organizaci se podílelo v roce 2018

1. Víkendovky
 � Pravidelné víkendové programy v Nazaretě pro 

mladé 12–16 (18) let, 6x za rok.
 � Víkendovek je celkem 5–6 během jednoho školního 

roku.

2. LIFT
 � Dvouletý formační kurz pro mladé od 16 let, 

6 víkendů + letní tábor + 6 víkendů.
 � Kurz byl zahájen na podzim 2017 a pokračuje 

do jara 2019.

3. Teologický kurz
 � Kurz k hlubšímu promýšlení křesťanské víry, pořá-

daný s KTF UK, 3 víkendy + 10 večerů.
 � Kurz probíhal v zimním a letním semestru akademic-

kého roku 2017/2018.

4. Runway camp
 � Letní tábor v Králíkách pro mladé křesťany 15 až 19 

let.
 � Pro účastníky tábora se uskutečnil víkend Heliport 

v Nazaretě.

5. Světový den mládeže v pražské arcidiecézi
 � Setkání mladých s diecézním biskupem a mezi 

sebou navzájem.
 � Každoročně v sobotu před Květnou nedělí.

6. Arcidiecézní ples mládeže
 � Společný večer s možností vzájemného setkání.
 � Především pro mladé naší arcidiecéze.

7. Spolupráce s řeholníky
 � Večer s řeholníky, který se uskutečnil v centru Prahy 

v kostele Panny Marie Sněžné.
 � Noční pouť za povolání na Svatou Horu před arci-

diecézní poutí za povolání.

8. INVENIO pro školy
 � 2,5denní programy pro školy ve všední dny zamě-

řené na hodnoty a vztahy.
 � V roce 2018 probíhaly přípravy projektu a uskutečnil 

se jeden pilotní kurz.

Pro některé projekty byl využíván dům Nazaret v Pra-
ze-Kunraticích. Na začátku školního roku 2018/19 byl 
připraven a distribuován leták mapující výrazné aktivity 
pro mladé v diecézi. ADCM dlouhodobě spolupracuje 
s dalšími subjekty v rámci sekce pro mládež České 
biskupské konference.
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Arcibiskupství pražské vydává pravidelný 
měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, 
určený širší veřejnosti. Vychází v měsíčním 
nákladu 1 900 kusů v počtu deseti čísel 
ročně. 

Internetové projekty
www.apha.cz – oficiální stránky Arcibiskup-
ství pražského. V roce 2018 web využilo 
téměř 240 tisíc návštěvníků. Stránky 
obsahují základní informace o Arcibiskup-
ství pražském, aktuality z diecéze, školství 
a charity, kontakty, kalendář akcí a fotoga-
lerie. Součástí portálu www.apha.cz je zóna 
pro zaměstnance s informacemi pro správu 
arcidiecéze – in.apha.cz.
Webové stránky doplňuje facebookový 
účet @Arcibiskupství, twitterový účet  
@apha_cz a videokanál na youtube Arcibis-
kupství pražské.

Web www.apha.cz také umožňuje přispět 
libovolnou finanční částku na aktuální 
projekty prostřednictvím platební brány. 

Katalog Arcidiecéze pražské k.apha.cz  
obsahuje přehled kontaktů kapitul, vika-
riátů, farností, charit, církevních škol, dále 

Komunikační 
média

přehled obcí spadajících do Arcidiecéze 
pražské a rozpis bohoslužeb v jednotlivých 
kostelích.

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

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

www.kardinal.cz – archiv webu kardinála 
Miloslava Vlka.

www.vira.cz – web o víře pro širokou 
veřejnost. V roce 2018 zaznamenaly weby 
z rodiny vira.cz na 2 milióny přístupů 
od více než 900 tisíc unikátních uživatelů. 
Server poskytuje informace o křesťanské 
víře, texty k hlubšímu porozumění Bible, 
k vzájemnému vztahu vědy a víry a texty 
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k jednotlivým liturgickým obdobím v roce. 
Nadále poskytuje tematicky zaměřené 
weby, jako je deti.vira.cz, vanoce.vira.cz, 
velikonoce.vira.cz a další. Mezi oblíbené 
služby patří zasílání biblických úryvků 
na zadaný e-mail.
K webu na sociálních sítích odkazuje 
facebookový profil Víra.cz a twitterový účet 
@wwwViraCz.

www.pastorace.cz – web určený přede-
vším pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. V roce 2018 využilo služeb webu 
téměř 400 tisíc uživatelů. Stránky poskytují 
podklady pro kněze, katechety, učitele 
náboženství i množství článků k hlubšímu 
porozumění tématu. Pastorační témata 
na sociálních sítích zprostředkovává face-
bookový profil „Duchovní život, křesťanská 
spiritualita“.

http://help.vira.cz – linka víry na internetu 
– umožňuje anonymně oslovit vyškolené 
pracovníky s různými problémy či dotazy 
ohledně víry a společně hledat odpověď. 
Po domluvě je možné přistoupit i k osob-
nímu setkání či zprostředkování kontaktu 
s knězem a psychologem.

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

www.manzelstvi.cz – cílem projektu je 
podpořit pozitivní pohled na manželství 
v pluralitním prostoru internetu z pohledu 
katolické církve. Web nabízí filozoficko-
-teologické, liturgické, pastorační či právní 
texty. Doplňuje ho facebookový profil 
„Manželství krok za krokem“.
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www.liturgie.cz – web zaměřený na kato-
lickou bohoslužbu, který v roce 2018 
navštívilo 115 tis. uživatelů. 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“, „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.cz/ – projekt 
nabízející programy na doplnění výuky 
základních a středních škol o seznámení 
s hodnotami kulturního a duchovního 
dědictví katolické církve.
 
kardinaljosefberan.cz – stránky zřízené 
na podporu kanonizačního procesu býva-
lého pražského arcibiskupa Josefa kardinála 
Berana.
www.stnicholas.cz – webové stránky 
kostela sv. Mikuláše na podporu kulturních 
aktivit pořádaných v kostele.
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Další projekty
Arcibiskupství dále úzce spolupracuje 
s tvůrci mobilní aplikace eBreviář.cz pro 
denní modlitbu církve.

Arcibiskupství také provozuje e-shop 
s pastoračními pomůckami na adrese 
eshop.apha.cz.

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. 



|  34

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 2018/2019 
vzdělávalo celkem 2 571 dětí, žáků a stu-
dentů.

Církevní 
školství

Počty žáků církevních škol zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským v 1. pololetí školního roku 2018/2019

7 mateřských škol 397 dětí

1 základní škola 230 žáků

1 základní škola logopedická 146 žáků

2 gymnázia 907 žáků

3 střední školy 244 žáků

2 vyšší odborné školy 398 studentů

1 základní umělecká škola 250 žáků

Celkem 2 571

Arcibiskupství pražské poskytlo v roce 2018 těmto školám finanční 
příspěvek 2 585 000 Kč. 
V rámci Svatováclavské sbírky bylo vybráno celkem 743 130 Kč. 
Tato částka byla rozdělena mezi všechny církevní školy. 
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.  
Církevních škol a samostatných školských zařízení s řeholními zřizo-
vateli je celkem třináct (jejich činnost vykonává dvanáct samostat-
ných právních subjektů). Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 
tyto školy a školská zařízení celkem 2 584 dětí, žáků a studentů.
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Počty žáků církevních škol s řeholním zřizovatelem 
v 1. pololetí školního roku 2018/2019

4 mateřské školy 170 dětí

3 základní školy 802 žáků

2 střední školy 195 žáků

2 vyšší odborné školy 407 studentů

2 samostatné domovy mládeže 213 ubytovaných

1 středisko volného času 767 mládeže

Celkem 2 584

Oblast církevního školství spadá do kompetence biskupa Václava 
Malého jako biskupského vikáře pro vzdělávání. Ve školním roce 
2018/2019 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 
zařízením v diecézi bez rozdílu zřizova-
tele poskytuje Referát církevního školství 
metodickou pomoc v oblasti adminis-
trativně-právní a pedagogické formou 
pravidelných porad ředitelů, školení  
a individuálních konzultací. Nad rámec 
standardní metodické pomoci nabízí 
Arcibiskupství vedoucím pracovníkům 
odborná školení externími pracovníky. 
V roce 2018/2019 proběhl odborný 
seminář k výzvám č. 65 a 66 OP VVV – 
Šablony II OP VVV pro SŠ, VOŠ a nově pro 
domovy mládeže a internáty, seminář 
Mgr. Veselé s názvem „Jak být laska-
vým a efektivním učitelem“ a seminář 
s názvem Syndrom vyhoření vedoucího 
pracovníka vlivem náročné vedoucí 
pozice, přednášející PaedDr. Michael 
Chytrý. Proběhla tradiční duchovní 
obnova, kterou vedl P. Petr Beneš CSsR.
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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 2017 evidovaly 
charity v pražské arcidiecézi 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 i v zahraničí. V současné době působí 
v pěti zemích – v Indii, Ugandě, Zambii, 
Konžské demokratické republice a v Bělo-
rusku. 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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Hlavní události roku 2018

Dobré dílo se propojuje
Arcidiecézní charita Praha se od 1. ledna 
2018 z rozhodnutí Arcibiskupství praž-
ského (zřizovatel Arcidiecézní charity 
i Domova sv. Rodiny) sloučila s Domovem 
sv. Rodiny. Veškeré stávající služby tohoto 
domova pro osoby mentálním postižením 
jsou zachovány pod vedením Arcidiecézní 
charity Praha.

Blíže lidem bez domova
Pojízdná výdejna polévky pro lidi bez 
domova začala v únoru pomáhat v Praze-
-Kobylisích. Pracovníci Arcidiecézní charity 
Praha přijíždějí každý všední den na určené 
místo a z přistaveného vozidla vydávají 
teplou polévku, čaj a další potravinovou 
pomoc. Jde o další způsob, jak se přiblížit 
lidem, kteří nenavštěvují nízkoprahové 
centrum či noclehárnu a kteří by mohli 
využít pomoc Charity při návratu do běžné 
společnosti.

Desáté výročí azylového domu 
Azylový dům Gloria pro maminky s dětmi 
oslavil 10. výročí svého založení. Za tu 

dobu pomohl 1 100 maminkám a jejich 
dětem. Azylový dům vznikl z bývalé 
mateřské školy na barrandovském sídlišti. 
Kromě rodin v tísni zde sídlí i další charitní 
služby – Poradna Magdala, Stacionář pro 
seniory a Domov se zvláštním režimem pro 
lidi trpící Alzheimerovou chorobou.

Biskup Malý otevřel dveře k další pomoci 
Africe
Jako vůbec první český biskup navštívil Vác-
lav Malý misi pražské Arcidiecézní charity 
v africké Zambii. Návštěva proběhla v polo-
vině března. Otec biskup se setkal s biskupy 
diecézí Solwezi a Kabwe, kam směřuje 
pomoc Charity, i s českým velvyslancem 
v Zambii. Zamířil také do chudinských čtvrtí, 
kde se setkal s těmi nejpotřebnějšími. 

Namísto kasina centrum pomoci pro lidi 
v nouzi
Farní charita Kralupy nad Vltavou zakoupila 
díky evropským dotacím dům v centru 
města v Riegrově ulici. Objekt, v němž 
donedávna fungovala herna, promění 
v sídlo svých sociálních služeb pro lidi 
v nouzi. Zázemí zde najde také keramická 
dílna a obchůdek pro širokou veřejnost. 
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Letní tábor v Bělorusku i díky dárcům 
Tříkrálové sbírky
Běloruské děti ze sociálně potřebných 
rodin vyrazily v červnu na letní tábor. 
Arcidiecézní charita Praha ho pořádala 
přímo v Bělorusku, poblíž městečka Neteč, 
kde díky prostředkům z Tříkrálové sbírky 
zařídila tábořiště, které bude sloužit dětem 
i v dalších letech. 

Nová sanitka pro Českou nemocnici 
v Ugandě 
Lidé v ugandském kraji Buikwe se nyní 
dostanou k lékařské péči rychleji. Nový 
sanitní vůz pořídila Arcidiecézní charita Praha 
pro Českou nemocnici v Ugandě díky daru 
od kliniky Program H Plus. Pro vesnickou 
nemocnici v Ugandě není sanitka a kvalitní 
zdravotní péče zdaleka samozřejmostí.

Nové farní charity
Charita rozšířila svou činnost ve čtyřech 
nových farnostech. Nově byly zřízeny Farní 
charita Mnichovice, Farní charita Radotín, 
Farní charita Slaný a Farní charita Nové 
Strašecí. V pražské arcidiecézi působí pět 
desítek charit, jejichž pomoc se ročně 
dostane k více než 20 tisícům potřebných.

Adopce na dálku® pomáhá 25 let
Arcidiecézní charita Praha byla první 
organizací, která v České republice zahájila 
program sponzorství chudých dětí v rozvo-
jových zemích. Od té doby uplynulo 25 let 
a čeští dárci podpořili ve vzdělávání 32 tisíc 
školáků z chudých rodin v Indii, Ugandě, 
Zambii, Bělorusku a v dalších zemích. 
Program se nezaměřuje jen na podporu 
vzdělávání, ale i komunitního rozvoje 
v místech, kde „adoptované“ děti žijí. 



|  39

Jmenování prezidenta
ThDr. Jan Balík, Ph.D. byl od 1. července 
jmenován biskupským vikářem pro diakonii 
a prezidentem Arcidiecézní charity Praha.

Pomoc nejnuznějším seniorům  
v Bělorusku
Arcidiecézní charita Praha navázala spolu-
práci s Domovem pro seniory a nemocné 
v běloruském městě Kryčev. Lidé zde žijí 
v extrémně nuzných podmínkách. Domovu 
chybí potřebné vybavení i provozní finance. 
Charita již seniorům poskytla materiální dar 
a dvě ze zdravotních sester pozvala na stáž 
do České republiky. Domovu plánuje 
pomáhat i nadále, protože chudoba, v níž 
zde lidé žijí, je nesrovnatelná s ničím, co 
známe v podmínkách naší země. 

Osobní poděkování sestry Marie Goretti 
z Indie
Během druhého adventního týdne se sestra 
Maria Goretti setkala v Praze s dárci charit-
ních rozvojových projektů. S vřelostí a vděč-
ností v srdci hovořila k těm, díky nimž může 
její kongregace pomáhat nejchudším lidem 
v honavarském kraji na jihozápadě Indie. 
Díky českým dárcům zde vznikla nemocnice, 

škola pro zdravotní sestry a komunitní škola 
s internáty a potřebným zázemím. Tisíce 
chudých dětí získaly vzdělání. 

Neobvyklá pomoc seniorům a postiženým 
Farní charita Nymburk nabízí nově službu 
ChariCar. Charitní taxík přepravuje za sym-
bolickou cenu osoby starší 65 let a držitele 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Převážná většina 
klientů žije daleko od centra a jsou odká-
záni na přepravu autem. Hromadná doprava 
do místa jejich bydliště nezajíždí, mnozí 
z nich ani nejsou schopni do ní nastoupit. 
Taxi je pro ně drahé. ChariCar využívají, 
když potřebují na nákupy, k lékaři nebo 
na návštěvu ke kamarádovi. O službu je 
velký zájem. 

Úspěšná operace chlapce z Afghánistánu
Středisko Migrace Arcidiecézní charity 
Praha asistovalo u uzdravení tříměsíčního 
chlapce z Afghánistánu. V rámci projektu 
Ministerstva vnitra MEDEVAC podstoupil 
v prosinci v Česku úspěšnou operaci 
srdce, kterou nebylo možné v jeho rodné 
zemi zařídit. Charita zajišťovala v průběhu 
pobytu matce a malému pacientovi sociální 
asistenci včetně tlumočení.
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství 
pražského byl příspěvek státu dle § 17 
zákona 428/2012 Sb. ve výši 102 623 
tis. Kč a tržby za prodané dříví vč. výnosů 
plynoucích z nájemného a pachtovného. 
Arcibiskupství pražské dále přijalo provozní 
dotace ve výši 21 570 tis. Kč a významné 
byly i přijaté dary a sbírky.

V roce 2018 mělo Arcibiskupství pražské 
501,69 zaměstnanců (průměrný evidenční 
přepočtený počet), z toho bylo 247,56 
duchovních a 254,13 administrativních 
nebo provozních pracovníků. Mzdové 
náklady (účet 521) dosáhly 172 049 tis. 
Kč (průměrná hrubá měsíční mzda činila 
28 578 Kč). Hlavní výdaje arcibiskupství 
představovaly tyto platy (a s nimi spojené 
výdaje na zdravotní a sociální pojištění), 
dále spotřebované nákupy materiálu, ener-
gií a služeb a rovněž náklady na opravy.

Přehled nejvýznamnějších výnosů a nákladů v roce 2018

Výnosy (tis. Kč) Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Provozní dotace 21 570 84 452

Přijaté příspěvky, dary 104 501 59 155

Tržby za vlastní výkony a za zboží 320 813 148 329

Tržby z prodeje majetku 63 979 59 217

Ostatní výnosy (vč. sbírek) 51 410 52 375

Celkem 562 273 403 527

Náklady (tis. Kč) Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Spotřebované nákupy 44 859 42 026

Nakupované služby (bez oprav 
a udržování)

176 785 34 610

Opravy a udržování 40 898 148 562

Osobní náklady 235 480 30 498

Daně a poplatky (vč. daně z příjmů) 6 967 15 343

Dary a příspěvky 41 306 37 290

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

94 520 112 844

Aktivace a změna stavu zásob 
vlastní činnosti

-4 286 -29

Ostatní náklady 13 841 7 052

Celkem 650 370 428 195

Hospodářský výsledek 
(Zisk + / Ztráta -)

-88 097 -24 668

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

Provozní dotace 83 215 22 806

Přijaté příspěvky, dary 158 237 5 419

Tržby za vlastní výkony  
a za zboží

2 482 466 660

Tržby z prodeje majetku 2 307 120 890

Ostatní výnosy (vč. sbírek) 69 687 34 098

CELKEM výnosy 315 927 649 873

Náklady (tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Spotřebované nákupy 43 539 43 346

Nakupované služby (bez oprav 
a udržování)

48 189 163 206

Opravy a udržování 135 770 53 690

Osobní náklady 172 534 93 444

Daně a poplatky (vč. daně 
z příjmů)

1 584 20 727

Dary a příspěvky 78 404 192

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

40 065 167 298

Aktivace a změna stavu zásob 
vlastní činnosti

-39 -4 276

Ostatní náklady -10 125 31 018

CELKEM náklady 509 921 568 644

Hospodářský výsledek 
(Zisk + / Ztráta -)

-193 994 81 229

Z hlediska druhu činnosti se dělí 
hospodaření církevních subjektů 
na hlavní činnost a vedlejší 
hospodářskou činnost. V roce 
2018 bylo v těchto činnostech 
v Arcidiecézi pražské dosaženo 
těchto výsledků:



Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Tržby za vlastní výkony 
a za zboží

Tržby z prodeje majetku

Ostatní výnosy

Spotřebované nákupy

Nakupované služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Dary a příspěvky

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

Aktivace a změna stavu 
zásob vlastní činnosti

Ostatní náklady
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5,2 3,5

71,8

18,6

0,8

38,1

16,4

-0,8

3,60,0

5,5

29,4

7,6

26,3

0,8

50,1

22,1

0,7

36,1

33,8

0,3

15,4

7,9 8,52,0
0,0

Náklady hlavní činnosti
(rozdělení v %)

Náklady hospodářské činnosti
(rozdělení v %)

Výnosy hlavní činnosti
(rozdělení v %)

Výnosy hospodářské činnosti
(rozdělení v %)

Arcidiecéze pražská
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Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 2013 pří-
slušný objem pohledávky vůči státu z titulu náhrady 
za nevydaný majetek (dle § 15 zákona 428/2012 Sb.); 
tato pohledávka byla v letech 2014 až 2018 v souladu 
s uvedeným zákonem navýšena o inflaci a byla splá-
cena každoročními splátkami. Poslanecká sněmovna 
ČR v průběhu r. 2019 přijala změnu některých zákonů, 
v důsledku které by mělo počínaje rokem 2020 
podléhat zdanění i každoroční inkaso splátky finanční 
náhrady za nevydaný majetek. Proti této změně zákonů 
byly podány žaloby k ústavnímu soudu. 
Významným výdajem Arcibiskupství pražského bylo 
poskytnutí příspěvku na podporu pastorační činnosti 
v plzeňské diecézi ve výši 16 722 tis. Kč v souvislosti 
s uzavřenou delimitační dohodou, která řeší nárok plzeň-
ského biskupství na část pražské mensy, a také podpora 
Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Chodově 
(zaslána částka 3 348 tis. Kč na úhradu splátek úvěru).
Dále bylo poskytnuto (zapůjčeno) Kolegiátní kapitule 
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 11 240 tis. 
Kč, Římskokatolické farnosti Pečky 2 000 tis. Kč, 
Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou 1 324 
tis. Kč, Římskokatolické farnosti Keblov 1 270 tis. Kč 
a Římskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy 
1 100 tis. Kč.
Arcibiskupství pražské dále podporuje prostřednictvím 
čerpání účelově vázaných fondů v účetnictví Arci-
biskupství 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 
památek), Fond charitativní a humanitární pomoci, 
Fond pastorace (pastorační projekty a výstavba nových 
pastoračních center), Fond vzdělávací a Fond pro úče-
lové sbírky na bohoslovce. Obecně tvoří zdroje těchto 
fondů účelové sbírky, dary a také vlastní příspěvky 
Arcibiskupství pražského ze své vedlejší hospodářské 
činnosti. V roce 2018 činil celkový objem prostředků 
v těchto vybraných fondech 76 007 tis. Kč a z toho 
bylo použito v souladu s určením jednotlivých fondů 
celkem 40 674 tis. Kč. Zůstatek fondů ve výši 35 333 
tis. Kč bude použit v dalším roce. 
Jedním z významných důvodů použití Fondu pastorace 
byla podpora výstavby či přestavby farních objektů 
a center. Takto z něj byla podpořena Římskokatolická 
farnost Sázava – Černé Budy na obnovu svatoprokop-
ského poutního areálu (1 000 tis. Kč), Římskokatolická 
farnost Beroun na komunitní centrum Tetín (500 tis. Kč) 
a Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda  
Praha-Bubeneč na rekonstrukci fary a komunitní 
centrum (1 000 tis. Kč).
Z Fondu vzdělávacího bylo formou příspěvků rozdě-
leno téměř 3 969 tis. Kč. Velká část prostředků (3 141 
tis. Kč) pocházela z výnosů Arcibiskupství pražského, 
které byly doplněny účelovou sbírkou.
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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 umístěním 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 staveb 
(zejm. památek)

Rozvoj pastorace

Vzdělání

Ostatní

61,6

7,1

18,8

3,2 9,4
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V roce 2018 bylo realizováno 408 sta-
vebních oprav a investic, včetně restau-
rátorských a projektových prací, opravy 
22 varhan a stavby 2 nových varhan. 
To vše v celkovém finančním objemu 
197 967 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 
13 302 tis. Kč. Nemalou část finančních 
prostředků zajistili dárci ve farnostech. 

Arcibiskupství pražské přispělo farnostem 
slevou na střešní krytiny ve výši 821 tis. Kč 
a podporou některých akcí z Pastoračního 
fondu ve výši 2 195 tis. Kč. 

Stavební 
akce



|  46

Významnější stavební akce v roce 2018  
(jejichž finanční náklady přesahují 1 mil. Kč)

 � obnova poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ve Staré Boleslavi

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

 � revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
 � stavební úpravy na faře a komunitním centru v Praze 

v Bubenči
 � zahájení výstavby kostela Krista Spasitele a komu-

nitního centra v Praze na Barrandově
 � 3. etapa opravy krovu a střešního pláště hlavní lodi 

a oprava okenic na jižní věži kostela Matky Boží před 
Týnem v Praze na Starém Městě

 � rekonstrukce hospodářského objektu farnosti pro 
potřeby komunitního centra u kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele v Praze v Hostivaři

 � celková obnova kostela Narození Panny Marie 
v Červených Pečkách

 � 2. část restaurování nástropní malby v hlavní lodi 
a malby nad varhanami kostela sv. Mikuláše v Praze 
na Malé Straně

 � stavba nových varhan v kostele sv. Anežky 
a sv. patronů českých v Praze na Spořilově

 � zhotovení nového oltáře v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně v Praze na Vinohradech

 � oprava fasády jižního průčelí a sanace obvodové zdi 
kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích

 � restaurování varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 
na Vinohradech

 � celková obnova interiéru kaple sv. Máří Magdalény 
v Dolních Břežanech

„Nyní hleď, Hospodin tě vyvolil, abys mu vybudoval 
dům, svatyni. Buď rozhodný a jednej!“ (1Pa 28,10)
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Č. Finanční příspěvek ze zdroje Prostavěnost  

v tis. Kč

1 Vlastní, včetně darů – ostatní 68 797

2 Obecní a místní úřady 13 512

3 Krajský úřad 1 591

4 Magistrát Hlavního města Prahy 9 591

5 Havarijní program MK ČR 5 476

6 Program regenerace městských a vesnických  
památkových zón MK ČR

2 119

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

5 452

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 10 595

9 Program restaurování movitých památek MK ČR 2 365

10 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví  
(EZS) MK ČR

499

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

19 424

12 EU – Operační program Praha - pól růstu ČR 3 400

13 Integrovaný regionální operační program – Národní kulturní 
památky

22 737

14 Statní rozpočet ČR 2 705

15 Nadační fond Svatovítské varhany 14 207

16 Pastorační fond AP 2 195

17 Svépomocný fond AP 13 302

 CELKEM 197 967

Tabulka prostavěnosti 
ve vikariátech pražské 
arcidiecéze podle finančních 
zdrojů v roce 2018






