
Milí přátelé, drazí věřící,
je to vlastně poprvé, co podobný úvod mohu psát v roli 
pražského arcibiskupa. Svatovojtěšskou berlu jsem převzal 
v dubnu roku 2010 jako 36. pražský arcibiskup s bázní, 
abych dostál tomu, co pro lidi v diecézi a pro církev udě-
lali moji předchůdci. Kdybych spoléhal jen na vlastní síly 
a schopnosti, kdybych viděl arcidiecézi jako firmu, pak bych 
ji sice mohl s větším či menším úspěchem řídit, ale nikoliv 
vést jako skutečný pastýř. Ten má především na mysli své 
bližní, kterým chce a má sloužit. Nejde jen o věřící, ale 
i o hledající svůj přístup k Bohu a církvi a také o ty, kteří 
v církvi, kterou také reprezentuji, vidí jen nepochopitelný 
a zbytečný relikt. 
Možná právě proto jsem se svými spolupracovníky kladl 
důraz na nové přístupy – na pastoraci pomocí moderních 

sdělovacích prostředků, internetu, webo-
vých stránek, akce Noc kostelů a podobně. 
Ukázalo se, že naše společnost je možná víc 
otevřená, než jsme schopni vnímat. Právě 
při hledání nových, mnohdy dosud nevy-
zkoušených cest, je velice důležité vědomí 
naděje, vložení starostí na Boha, důvěry v to, že pokud jsme Božími spolupracovníky, 
nemáme se čeho bát.
Jednou z klíčových událostí prvního roku mé služby ve funkci pražského arcibiskupa 
byla dohoda o svatovítské katedrále s prezidentem republiky.   Také následné ustano-
vení Výkonné rady katedrály potvrdilo celospolečenský význam této stavby v dimenzi 
duchovní a národní. Katedrála se tak mohla stát symbolem spolupráce všech lidí 
dobré vůle. Otevřenost naší místní církve vůči světu, vůči bližním – to vše při jasném 
a pevném setrvávání na obhajobě základních náboženských hodnot – je skutečností, 
kterou bych rád i v příštích letech rozvíjel. Stavební činnost arcidiecéze, práce ve ško-
lách, nemocnicích, sdělovacích prostředcích a jednotlivých farnostech – to vše se 
stává jednotlivými kamínky v mozaice velkého obrazu pestrého a zajímavého života 
katolické církve u nás. 

Mons. ThLic. Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský
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ÚDAJE 
O ORGANIZACI

www.apha.cz 
Oficiální stránky Arcibiskupství praž-
ského. Informují o dění v diecézi.

www.vira.cz 
Stránky o víře pro širokou veřejnost. 

www.pastorace.cz  
Web pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. Obsahuje materiály a podklady 
pro pastorační práci.

http://help.vira.cz 
Linka víry na internetu, kontaktní křes-
ťasnká služba pro širokou veřejnost.

www.maria.cz 
Stránky věnované úctě k Panně Marii.

www.manzelstvi.cz
Web s informacemi o manželství z po-
hledu katolické církve.

http://k.apha.cz 
Katalog Arcidiecéze pražské. Databáze 
kapitul, vikariátů, farností, charit a cír-
kevních škol zřízených AP, přehled obcí 
spadajících do pražské arcidiecéze, kon-
takty, rozpis bohoslužeb a další infor-
mace. Na adrese http://m.apha.cz se 
nachází odlehčená verze vhodná pro 
práci „v terénu“.

KOMUNIKAČNÍ 
MÉDIA

CÍRKEVNÍ
ŠKOLSTVÍ

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 15 
školských právnických osob, které vyko-
návají činnost církevních škol a školských 
zařízení působících na území arcidiecéze 
jak v Praze, tak ve Středočeském kraji. 
Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským 
navštěvovalo v roce 2010 celkem 2 331 
dětí, žáků a studentů,
Významnou událostí roku bylo svěcení 
kaple v budově Veselé školy – základní 
církevní školy a ZUŠ v Soukenické ulici 
v Praze 1 kardinálem Miloslavem Vlkem.

Dalšími zřizovateli škol a školských zaří-
zení působících v arcidiecézi jsou Čes-

komoravská provincie Římské unie řádu 
sv.  Voršily,  Kongregace Dcer Panny Ma-
rie Pomocnice FMA, Kongregace Dcer 
Božské Lásky, Suverénní řád maltézských 
rytířů, Salesiánská provincie Praha, Česká 
provincie Řádu sv.  Augustina, Česká 
kongregace sester dominikánek a Kon-
gregace školských sester sv. Františka.  
Tyto školy a školská zařízení navštěvo-
valo v roce 2010 celkem 1624 dětí, žáků 
a studentů
Mezi těmito školami je nově od 1. září 
2010 Mateřská škola sv. Augustina 
v Praze 4 zřízená Českou provincií Řádu 
sv.  Augustina.

STAVEBNÍ 
AKCE

HOSPODAŘENÍ
DIECÉZE

ÚVODNÍ 
SLOVO

Realizace stavebních akcí v roce 2010 
byla možná díky čerpání finančních pro-
středků na opravy nemovitého a movi-
tého majetku církve z několika zdrojů. 

Příspěvek Arcibiskupství pražského 
na materiály, především na střešní kry-
tiny, činil 972 000 Kč. 

Důležitou roli zde sehrála také vzájemná 
solidarita našich farností, která umožnila 
financování některých akcí prostřednic-
tvím Svépomocného fondu AP ve výši 
5 625 666 Kč. Značnou část prostředků 

zajistili dárci ve farnostech. Celkově se 
realizovalo 281 stavebních oprav vč. 
restaurátorských prací a opravy 14 var-
han v celkovém finančním objemu 
123 319 000 Kč.  V prostorách Arcibis-
kupského paláce proběhly investiční akce 
za celkovou částku 2 166 000 Kč.

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství 
pražského byl příspěvek státu – zejména 
dotace odboru církví ministerstva kultury 
(MK ČR), ze kterých 92,86 % činily dotace 
na platy duchovních včetně zdravotního 
a sociálního pojištění; pro farnosti se při-
jaté dotace týkaly hlavně oprav nemovitých 
kulturních památek. Druhým nejdůležitěj-
ším zdrojem byly výnosy z nájemného, 
významné jsou také dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2010 platilo 
411,66 duchovních (průměrný přepoč-

tený stav). Dále bylo placeno 54,60 admi-
nistrativních pracovníků (také průměrný 
přepočtený stav). Průměrná hrubá měsíční 
mzda činila 19 308 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.

Od 1. 1. 2010 je Arcibiskupství pražské 
plátcem daně z přidané hodnoty.


