
Milí přátelé!

Rok 2012 byl pro naše arcibiskupství rokem, kdy 
jsme si připomněli 450 let od jeho obnovení po 140 
letech sedisvakance. Tato událost v roce 1562 měla 
zásadní význam nejen pro církev v českých zemích, 
ale také pro celé království. Pro naši zemi zname-
nala návrat do kontextu Evropy, z níž jsme byli 
vyčleněni v důsledku husitských válek. Od počátku 
se císař Ferdinand I. snažil pražské arcibiskupství 
obnovit jako instituci společnou jak katolíkům, tak 
utrakvistům. Nápomocen mu při tom byl pražský 
arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice.

Volba loňských oslav obnovy arcibiskupství padla 
na den 12. května. Tento den je významně  spojen 
s dostavbou katedrály za arcibiskupa Františka Kor-
dače. Dne 12. května v roce 1929, tedy v miléniu 
umučení sv. Václava, posvětil dostavěnou katedrálu 
světící biskup Jan Nepomuk Sedlák. Všechny tyto 
významné okamžiky minulosti pro nás byly příleži-
tostí ohlédnout se zpět, ale rovněž upřít své zraky 
do budoucnosti.

Pohled na uplynulý rok mě naplňuje notnou dáv-
ku optimismu. Můžeme vidět, že církev žije. Cír-
kevní školství prokázalo své nezadatelné místo 
a pravou míru odpovědnosti za vzdělání a výchovu 
mladé generace. Díky práci Arcidiecézní Charity 
Praha v arcidiecézi i v zahraničí můžeme tvrdit, že 
naše slova o lásce k bližnímu nejsou pouhou frází. 
Návštěva a sledovanost bohoslužeb, jako i aktiv-
ní život ve farnostech naší arcidiecéze, generál-
ní opravy a údržba našich sakrálních a funkčních 
objektů jsou důvodem k radosti a k poděkování 
tisícům dobrovolných pracovníků, kostelníků, zvo-
níků, varhaníků, zpěváků, lektorů, akolytů, minist-
rantů a všech, kteří pečují o úpravu našich kostelů. 

Můj dík patří samozřejmě také kněžím, jáhnům, 
řeholnicím a řeholníkům, všem, kteří tvoří společen-
ství Božího lidu místní církve spolu se mnou. Vypro-
šuji všem, kdo žijí a pracují v naší arcidiecézi, Boží 
požehnání a přeji, abychom si i při dalším ohlédnutí 
za uplynulým rokem mohli opět říci „Bohu díky“.

Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského 
byl příspěvek státu – zejména dotace odboru církví 
Ministerstva kultury, ze kterých 93,56 % činily do-
tace na platy duchovních včetně zdravotního a so-
ciálního pojištění, pro farnosti se přijaté dotace tý-
kaly hlavně oprav nemovitých kulturních památek. 

Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy 
z nájemného, významné jsou i dary a sbírky. Arci-
biskupství pražské v roce 2012 platilo 387,33 du-
chovních (průměrný přepočtený stav). Dále bylo 
placeno 61,94 administrativních pracovníků (také 
průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá mě-
síční mzda činila 20 146 Kč. Hlavní výdaje arcibis-
kupství představovaly tyto platy (a s nimi spojené 
výdaje na zdravotní a sociální pojištění), dále spo-
třebované nákupy materiálů, energií a služeb a ná-
klady na opravy. 

V roce 2012 Arcibiskupství vykázalo nižší zisk než 
v předchozím roce, kdy došlo k prodejům dlouho-
dobých majetků (zejména pozemků).

Realizace stavebních akcí v roce 2012 byla mož-
ná díky čerpání finančních prostředků na opravy 
nemovitého a movitého majetku církve z několika 
zdrojů.

Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, pře-
devším slevou na střešní krytiny činil 1 526 360 Kč. 
Důležitou roli zde také sehrála vzájemná solidarita 
našich farností, která umožnila financování někte-
rých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu 
AP ve výši 11 969 097 Kč. Značnou část prostředků 
zajistili dárci ve farnostech.

Celkově se realizovalo 365 stavebních oprav 
a investic včetně restaurátorských prací, a opravy 
30 varhan v celkovém finančním objemu 139 909 
tis. Kč. V prostorech Arcibiskupského paláce pro-
běhly opravy a investice za 4 626 599 Kč.
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www.apha.cz 
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Infor-
mují 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. Ob-
sahuje materiály a podklady pro pastorační práci.
http://help.vira.cz 
Linka víry na internetu, kontaktní křesťanská služ-
ba pro širokou veřejnost.
www.maria.cz 
Stránky věnované úctě k Panně Marii.
www.manzelstvi.cz
Web s informacemi o manželství z pohledu kato-
lické církve.
http://k.apha.cz 
Katalog Arcidiecéze pražské. Databáze kapitul, vi-
kariátů, farností, charit a církevních škol zřízených 
AP, přehled obcí začleněných do pražské arcidiecé-
ze, kontakty, rozpis bohoslužeb a další informace. 
Na adrese http://m.apha.cz se nachází verze vhod-
ná pro práci „v terénu“.
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