




|0

|0 |

|0 |

|0 |

|0 |

|0 |

|0 |

|0 |

|0 |

| 0|

| |

| |

| |

1| Úvodní slovo kardinála

2 Údaje o organizaci

3 Biskupové

4 Profil 7

5 Milníky roku 2005 8

6 Pastorace 1

7 Komunika

5

6

6

1

2

4

5

6

ření diecéze 17

12 Poděkování 18

13 Závěr 18

ční media 1

8 Stavební akce 2005 1

9 Církevní školství v pražské arcidiecézi v roce 2005 1

1 Charitní činnost 1

11 Hospoda

| BSAH|O





Vážení,

přítomnost církve v české společnosti se stává stále zřetelnější, přestože

její historie byla v dvacátém století převážně obdobím, ve kterém si

církev musela své místo dobývat a kdy byla vytlačována

a pronásledována. Dnes, po pádu komunistického režimu, se církev snaží

stále znovu a znovu získávat důvěru především svou otevřeností vůči

společnosti, jejím potřebám, ať už konkrétní a praktickou činností na

poli charity či jinak.

Před třemi lety jsme ve spolupráci se všemi kněžími zahájili proces

obnovy farností, který pokračoval v minulém roce a který stále trvá.

Chceme tak ve smyslu apoštolského listu Jana Pavla II. Novo millennio

ineunte, napsaného k závěru jubilejního roku 2000, „odpovědět na

hluboké touhy světa ... A učinit církev domovem a školou společenství“

(čl. 43) – a to nejen v jednotlivých našich farnostech, ale i v diecézi jako

celku. K tomu by měla přispět i tato výroční zpráva, která veřejnosti

představuje některé naše činnosti. Jde o představení života v církvi, ne

o výčet všech aktivit - nechceme měřit „úspěšnost“ roku 2005 jejich

množstvím ani velikostí.

Vedle velkých duchovních a pastoračních událostí minulého roku, jako

byla kněžská a jáhenská svěcení, poutě za duchovní povolání a další, bylo

významným pastoračním činem položení základního kamene ke stavbě

Komunitního centra Matky Terezy na největším pražském sídlišti Jižním

Městě. Pro naši pastorační linii, kterou sledujeme, a pro její propojení

bylo rovněž důležitou událostí zveřejnění nové internetové verze

katalogu pražské arcidiecéze, v němž jsou obsaženy všechny potřebné

informace o společenství církve, jednotlivých farnostech, kostelích,

bohoslužbách atd. Tím můžeme i v duchu výše citovaného apoštolského

listu usnadnit vytváření vzájemného spojení, blízkosti a společenství.

Velmi bych si přál, aby tato zpráva byla přijata jako snaha o otevřenost

naší církve vůči okolní společnosti.

kardinál Miloslav Vlk
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Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16
119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111
fax: 220 514 647
e-mail: apha@apha.cz
http://www.apha.cz

IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100
č.ú.: 45301130/2700 HVB Czech Republic

Statutární orgány:
Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský
Mons. Václav Malý, biskup
Mons. Karel Herbst, biskup
Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář
Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., biskupský vikář
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kardinál Miloslav Vlk

Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada

Mons. Václav Malý

Mons. Karel Herbst

Arcibiskup pražský
Metropolita a primas český
Heslo: ABY VŠICHNI BYLI JEDNO

Titulární biskup litomyšlský
Emeritní biskup
Heslo: UT OMNES UNUM SINT (Aby všichni byli jedno)

Titulární biskup marcelliánský
Pomocný biskup pražský
Heslo: POKORA A ÚCTA

Titulární biskup siccesiánský
Pomocný biskup pražský
Heslo: MILOSRDENSTVÍ CHCI
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Pražskou arcidiecézi tvoří 319 farností sdružených

do 14 vikariátů. Kromě toho působí na jejím území dalších

10 duchovních správ, které jsou zřízeny u nefarních kostelů,

například poutních nebo řeholních. Pouze ve 131 farnostech

a 7 duchovních správách sídlí duchovní přímo, ostatní jsou

spravovány excurrendo, tedy duchovní tam dojíždějí.

Arcidiecéze, v níž slouží celkem 257 kněží,

z toho 91 řeholních a 21 trvalých jáhnů,

sdružuje na 365 tisíc katolíků

a disponuje 860 sakrálními stavbami.

Na území pražské arcidiecéze

sídl í dále biskupská

konference, vedení 29

ženských a 20 mužských

ř e h o l n í c h i n s t i t u t ů

a hlavní vojenský kaplan.

Česká biskupská konference

s d r u ž u j e v š e c h n y č e s k é

a moravské biskupy a stará se

zejména o koordinaci pastoračních

aktivit na celém území České

republiky. Hlavní vojenský kaplan,

který je zodpovědný za duchovní péči

uvnitř Armády České republiky, je rovněž společný

pro celou zemi.

Do založení pražského biskupství, k němuž došlo v roce 973

z podnětu českého knížete Boleslava II. a za podpory

řezenského biskupa sv. Wolfganga, patřily Čechy církevně do

řezenské diecéze. Tímto aktem byly vyňaty z okolních

církevních provincií a podřízeny prestižnímu arcibiskupství

v Mohuči.

Nezávislosti na mohučské arcidiecézi dosáhlo biskupství za

vlády Lucemburků. Díky přízni nově zvoleného papeže

Klimenta VI., někdejšího učitele a rádce budoucího českého

krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., bylo papežskou bulou

ze dne 30. 4. 1344 povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství

s právem korunovat české krále. Tímto byla zřízena samostatná

církevní provincie pro Čechy a Moravu.

Arcibiskupství pražské je úřad, s jehož pomocí arcibiskup

podporuje a řídí život místní církve. Svým působením usiluje

o poskytování kvalitní a spolehlivé služby jak

arcibiskupovi, tak duchovním ale i dalším

klientům, a napomáhá tak efektivně

spravovat arcidiecézi.

Jako instituce členěná na speci

alizované útvary zaměstnává

Arcibiskupství pražské řadu

odborníků s nejrůznějším

zaměřením, kteří dohromady

vytvářejí sehraný a profesionální

tým schopný poskytnout radu či

pomoc v oblasti pastorační, právní,

t e c h n i c k é , e k o n o m i c k é

a provozní.

Služby Arcibiskupství pražského

jsou určeny zejména farnostem,

charitám, školám, ale i jiným subjektům na území

arcidiecéze, přičemž veškerá činnost úřadu se důsledně opírá

o křesťanské hodnoty, z nichž jmenujme především věrnost

poslání, osobní odpovědnost a nasazení.

Prostředky na pastoraci zajišťuje úřad svými hospodářskými

aktivitami. Spolupráci navazuje se všemi subjekty, jejichž

činnost není v rozporu s křesťanskými hodnotami.

Snaha o kompetentní, profesionální a přátelské jednání ve

vztahu ke klientům a vědomí toho, že odvedená práce musí

obstát nejen před lidmi, ale i před Bohem, jsou

charakteristickými znaky provázející veškeré konání této

instituce.

-
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ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ JE STABILNÍ INSTITUCÍ, KTERÁ POMÁHÁ ARCIBISKUPOVI NÉST PASTORAČNÍ ODPOVĚDNOST. JEHO

ÚKOLEM JE POSKYTOVAT PODPORU SPOLEČENSTVÍ MÍSTNÍ CÍRKVE, A TO KOMPETENTNĚ, PROFESIONÁLNĚ A PŘÁTELSKY.



Zřízení Polské římskokatolické farnosti

Tříkrálová sbírka 2005
v Arcidiecézi pražské

Ekumenická bohoslužba za oběti v Asii

Papež Jan Pavel II. zemřel

Konkláve a zvolení nového papeže

Výročí korunovace Karla IV.
v pražské katedrále

Vzhledem k potřebě samostatné pastorační péče
o příslušníky polské národnosti žijící na území arcidiecéze
pražské zřídil kardinál Miloslav Vlk po projednání na
kněžské radě s účinností od 1. ledna 2005 Polskou
římskokatolickou farnost. Farním kostelem této farnosti
je kostel sv. Jiljí, Praha 1 – Staré Město.

Tříkrálová sbírka pořádaná
sdružením Česká katolická
charita proběhla již popáté.
Z výnosu této charitní akce,
jejíž výtěžek se díky štědrosti
a důvěře dárců rok od roku
zvyšuje, získávají podporu
stovky projektů, zejména
v místech, kde sbírka probíhá.

V roce 2005 se počet koledníků opět zvýšil. Skupinek bylo
celkem 811, to znamená, že koledníků bylo asi 2 400. Do
pokladniček se podařilo vybrat dohromady 2 857 665 Kč.
To je o zhruba 800 000 Kč více než v minulém roce.

Ekumenická bohoslužba za oběti přírodní katastrofy
v jihovýchodní Asii se konala v pátek 7. ledna 2005
v 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze. Bohoslužby se zúčastnili představitelé
křesťanských církví a členové vlády ČR. Bohoslužbě
předsedal kardinál Miloslav Vlk. Jako projev smutku
a soustrasti s oběťmi živelné katastrofy v jihovýchodní
Asii se ve středu 5. ledna 2005 v poledne rozezněly v celé
České republice sirény a zvony.

na septický šok a
selhání kardiovaskulárního systému 2. dubna

2005 ve 21.37 hodin, po 26 letech, 5 měsících a 17 dnech
svého pontifikátu. Vatikánský státní sekretář kardinál
Angelo Sodano sloužil 3. dubna 2005 zádušní mši svatou za
zesnulého Jana Pavla II. Po obřadu přečetl arcibiskup
Leonardo Sandri poselství napsané před smrtí samotným
papežem.
Na mši svatou přišly desítky tisíc věřících, kteří se
připojili k těm, kteří na vatikánském náměstí po sobotním
oznámení papežova úmrtí strávili celou noc. Pohřeb Jana
Pavla II. se konal v pátek 8. dubna 2005 v 10.00 hodin ve
Vatikánu. Obřadu se zúčastnilo kolem 200 státníků
a zhruba dva milióny věřících lidí z celého světa. Česká
vláda vyhlásila pátek 8. dubna 2005 dnem smutku.

Kardinál Miloslav Vlk odcestoval
v úterý 12. dubna 2005 do Vatikánu,
kde se jako jediný Čech zúčastnil
volby papeže. 115 kardinálů z 52
zemí světa se poprvé sešlo k volbě
nástupce zesnulého papeže Jana
Pavla II. dne 18. dubna 2005.
Konkláve bylo zahájeno slavnostní
mší svatou v bazilice sv. Petra.
Odpoledne před začátkem první
volby k zúčastněným kardinálům
promluvil kardinál Tomáš Špidlík SJ.
19. dubna 2005 byl v konkláve při čtvrté volbě zvolen
v pořadí již 265. papežem kardinál Joseph Ratzinger,
který přijal jméno Benedikt XVI. Nový papež se narodil
16. dubna 1927 v obci Marktl am Inn v Bavorsku.
Slavnostní inaugurační mše svatá papeže Benedikta XVI.,
při které nový papež převzal nejdůležitější odznaky svého
úřadu - papežský prsten a pallium, se uskutečnila v neděli
24. dubna 2005.

V úterý 5. dubna 2005 se konala
v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha slavnostní bohoslužba,
které předsedal pomocný biskup
pražský Karel Herbst. Bohoslužba se
konala při příležitosti výročí
korunovace Karla IV. římským
císařem, od níž uplynulo 650 let.
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“Nástupce
apoštola Petra

papež Jan Pavel II.
byl povolán

domů.”

Benedikt XVI.



Pastorační činnost ve farnostech, v kategoriální pastoraci (mládež,
vysokoškoláci, armáda, vězeňství, zdravotnictví a další) i ve speciálních
střediscích arcidiecéze (Katechetické středisko, Centrum pro rodinu, Misijní
centrum, Pastorační středisko, Centrum pro mládež) je trvalou prací,
konanou jak ve prospěch členů církve, tak jiných osob, které tyto služby
potřebují.

Stále větší část pastorační práce ve farnostech představují přípravy k přijetí
svátostí, zejména přípravy těch, kdo mají jako dospělí přijmout křest,
i těch, kdo chtějí přijmout svátost manželství.

Méně nápadnou ale důležitou složkou pastorační práce a vzdělávací činnosti
je péče o ty, kdo druhým v pastoraci slouží. V roce 2005 proto pokračovala
formační setkání pro katechety na úrovni diecéze a někde i vikariátu a pro
pastorační asistenty bylo připraveno rekolekčně-formační setkání na Svaté
Hoře. Jáhny, kteří se připravují na kněžství, vyslala arcidiecéze do kurzu,
který pro ně připravuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, a kněze do tří let po svěcení vyslala arcidiecéze do kurzu pro další
formaci kněží, který připravuje tatáž fakulta. Důležitou roli v setkávání
a dalším vzdělávání všech kněží a jáhnů, působících v arcidiecézi, hrály
Kněžské dny, které jsou pořádány každoročně.

Pastorační péče a formace probíhá ve specializovaných střediscích
Arcibiskupství pražského. V Centru pro mládež to jsou programy pro
animátory společenství, v Centru pro rodinu setkání manželských dvojic,
které se podílejí na přípravě na manželství, a několik rekolekcí pro
manželské páry. V Katechetickém středisku probíhají programy pro další
vzdělání katechetů i rekolekce, v Pastoračním středisku kurzy pro služebníky
eucharistie, rekolekce pro tytéž služebníky, formační setkání varhaníků
a osob, které se angažují ve farnostech v liturgii, a kurzy pro ty, kdo v liturgii
konají lektorskou službu.

Na pastorační činnosti se v arcidiecézi podílejí diecézní kněží, jáhni,
pastorační asistentky a asistenti, katechetky a katecheté, dále řeholní
komunity mužské i ženské, jednotlivé řeholnice a řeholníci a řada křesťanek
a křesťanů, kteří ve farnostech přebírají jako dobrovolníci krátkodobé
i dlouhodobé úkoly, které spoluvytváří celek pastorační činnosti
v arcidiecézi.
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Katalog Arcidiecéze pražské na Internetu

Arcibiskupství pražské uvedlo do provozu novou internetovou
verzi Katalogu pražské arcidiecéze.

Na adrese jsou
k dispozici kontakty na vikariáty, farnosti, charity, církevní
školy, přehled bohoslužeb a další informace.

Jedná se o verzi, která může být aktualizovaná vždy, když
dojde k nějaké změně. Základem nového Katalogu AP je
společná databáze, která obsahuje důležité informace
týkající se života naší arcidiecéze (farnosti, osoby, kostely,

bohoslužby a další). Katalog AP je
založen na tzv. základních sídelních
jednotkách a tím umožňuje velmi
přesné vyhledávání. Stále probíhá jeho
další vývoj.

Na adrese
se nachází Katalog AP v odlehčené
podobě – „na cesty“ – vhodný zvláště
pro pomalejší linky a kapesní

komunikátory. Funguje i na mobilních telefonech vybavených
prohlížečem WWW stránek a samozřejmě v běžných
prohlížečích na PC. Tato verze je vhodná zvláště pro velmi
rychlé vyhledání bohoslužby či kontaktu.

http://

://

web.katalog.apha.cz

pda.apha.czhttp

Internetové projekty
| |

| z|

|

| |

www.apha.cz

www.vira.cz

www.pastorace.c

www.krestanstvi.cz

help.vira.cz

O

W

ficiální stránky Arcibiskupství
pražského. Informují o dění v pražské arcidiecézi, případně

o důležitých celocírkevních
i celorepublikových akcích.
Obsahují aktuality,
kontakty, kalendář akcí,
informace z historie a
fotogalerie.

O víře pro širokou
veřejnost (až 150.000
návštěvníků/měsíc). Tyto

stránky jsou nejvíce navštěvovaným webem o křesťanství
v češtině a mezi jeho návštěvníky patří také česky mluvící

krajané z celého světa.
Najdeme zde zajímavé
články a podněty
k aktuálnímu dění
ve společnosti, informace
o křesťanské víře, texty
k hlubšímu porozumění
Bible, k vzájemnému
vztahu vědy a víry, podněty
k budování rodiny
a k výchově, křesťanský
pohled na sexualitu,
biblické úryvky nedělní liturgie, články k jednotlivým
obdobím v roce, zajímavé odkazy a další.

Mezi velmi oblíbené služby patří také zasílání biblických
úryvků prostřednictvím e-mailu a SMS i on-line rozhovory se
zajímavými osobnostmi z církevního i společenského života.

eb především pro lidi
aktivně zapojené do služby v církvi. Stránky obsahují
materiály a podklady pro
pastorační práci (až 13.000
návštěvníků/měsíc).
Poskytuje podklady pro
kněze, katechety, učitele
náboženství i k hlubšímu
porozumění tématu široké
veřejnosti. Je zde množství
textů k určitým tématům,
liturgický kalendář, texty
na nástěnky a další.

řesťanský pohled na
otázky původu světa
a smyslu života.

Linka důvěry na Internetu.
Jedná se kontaktní
křesťanskou službu pro
širokou veřejnost
–prostřednictvím
elektronické pošty je
možné se obrátit s různými

| |

| K
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problémy a 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 knězem
či psychologem.

Služba je k dispozici
bezplatně a patří mezi průkopníky tohoto způsobu
využívání Internetu v České republice. V současné době ji
zajišťuje tým 15 dobrovolných spolupracovníků z různých
oblastí života společnosti.

tránky věnované úctě k Panně
Marii, významu úcty ke svatým, obrazům a sochám

s náboženskou
tématikou, mariánským
modlitbám – zvláště
růženci, mariánské
teologii.

je časopis, který informuje
o dění v arcidiecézi. Obsahuje úvodní zamyšlení, rozhovor
a články na aktuální témata a přehled chystaných akcí, které
pořádají střediska Arcibiskupství pražského, farnosti a další
organizace. Vychází 10krát ročně. V elektronické verzi je
k dispozici též na www.apha.cz.

, které slouží především jako studijní materiály
z teorie i praxe křesťanského života, vydává Pastorační
středisko při AP. Výběr ze studijních textů je také k dispozici
na CD.

obsahují záznamy některých přednášek konaných
v Pastoračním středisku.

obsahují příslušné liturgické texty se
stručnými úvody k biblickým čtením, malé zamyšlení k neděli,
odkaz na biblický text s krátkým impulsem k rozjímání na
každý den týdne a úvody k textům následující neděle.

Všechny tyto a další materiály jsou k dispozici v Pastoračním
středisku přiArcibiskupství pražském.

| |www.maria.cz S

Zpravodaj pražské arcidiecéze

Publikace

Kazety

Nedělní liturgie

Tištěné a zvukové publikace
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Velké stavební akce v roce 2005,
které pokračovaly z předchozích let:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

oprava fasády kostela sv. Mikuláše
v Praze na Malé Straně
generální oprava exteriéru a interiéru
kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysé
nad Labem
celková oprava kostela sv. Bartoloměje
v Kolíně
oprava střechy, omítek, restaurování
oratoří v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně
celková rekonstrukce kláštera
v Zásmukách
obnova střechy, fasády a vitráží kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré
Boleslavi
obnova kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Praze – Karlíně po povodních
oprava exteriéru a interiéru kostela
sv. Haštala v Praze na Starém Městě
oprava kostela sv. Ludmily v Praze
na Vinohradech
oprava pláště kostela Nejsvětějšího
Salvátora v Praze na Starém Městě
oprava kostela sv. Rocha v Praze
na Žižkově

14
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“UMĚLECKÉ PAMÁTKY INSPIROVANÉ KŘESŤANSTVÍM PROPŮJČUJÍ DANÉMU
MÍSTU DŮSTOJNOST A VYTVÁŘEJÍ DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ PRO DALŠÍ GENERACE.
TVOŘÍ DŮLEŽITÝ PROSTŘEDEK PRORŮSTÁNÍ VÍRY DO NAŠEHO SVĚTA, NEBOŤ
CESTA KRÁSY ZPŘÍSTUPŇUJE HLUBOKÉ DIMENZE DUCHA A KŘESŤANSKY
INSPIROVANÉ UMĚNÍ JE CESTOU POUČENÍ.”

Realizace stavebních akcí v roce 2005 byla
spojena s administrativními problémy
v souvislosti se zajišťováním finančních
prostředků na opravy nemovitého majetku
církve. Celkově se uskutečnilo 361
stavebních oprav včetně restaurátorských
prací a opravy 17 varhan v celkovém
finančním objemu 113 mil. Kč.
Příspěvek Arcibiskupství pražského na
materiály, především na střešní krytiny, činil
830 tis. Kč.
Důležitou roli sehrála zde také vzájemná
solidarita našich farností, která umožnila
financování některých akcí prostřednictvím
Svépomocného fondu AP a to ve výši 4 652
tis. Kč. Ocenění za tento úspěch tedy patří
jak farnostem, tak i duchovním správcům
církevních objektů a odborným duchovním
asistentům - technikům jednotlivých
vikariátů.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CELKEM

RENOVABIS

Svépomocný fond AP

Ministerstvo kultury ČR – odbor církví

Ministerstvo kultury ČR na EZS

Fond záchrany movitých památek

Fond záchrany architektonického dědictví

Fond regenerace památkových zón

Havarijní fond památkové péče

Magistrát hl. m. Prahy

Krajský úřad

Poslanecká sněmovna

Obecní a místní úřady

Vlastní farnosti včetně darů – ostatní 39 191

13 465

6 935

12 063

10 235

2 934

4 570

12 700

3 130

1 382

1 517

4 672

339

113 133

35

12

6

11

9

3

4

11

3

4

1

1

0

100

Celkové náklady na opravy podle finančních zdrojů za rok 2005:

Finanční příspěvek ze zdrojeČ. Prostavěnost (v tis. Kč) %

V rámci ochrany kulturního dědictví v našich chrámech provádíme detailní
fotografickou dokumentaci a rozšiřujeme a zkvalitňujeme naše depozitáře.

| |Stavba Komunitního centra Matky Terezy

Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi ve spolupráci
s Arcibiskupstvím pražským zahájila v letních měsících budování
významné investice Komunitního centra Matky Terezy v Městské části
Praha 11, které je největším sídlištěm v Praze. Předpokládané celkové
náklady stavby jsou 113 mil. Kč. Záštitu nad projektem převzal kardinál
Miloslav Vlk a primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Tato stavba je nejvýznamnějším pastoračním projektem v rámci
arcidiecéze pražské v roce 2005. Z Fondu pro pastoraci zaplatilo
Arcibiskupství pražské na tento účel 0,5 mil Kč s tím, že v roce 2005
připravilo na financování stavby dalších 16 mil Kč.



V pražské arcidiecézi navštěvovalo ve školním roce
2005/2006 církevní školy, předškolní a školská zařízení
dětí, žáků a studentů (celkem žáků a studentů ve
školách + ubytovaných v domovech mládeže).
Ze strany veřejnosti je o všechny typy škol, předškolních
a školských zařízení velký zájem, kapacita většinou
nedostačuje žádostem o přijetí.

Zřizovateli jsou Arcibiskupství pražské, Českomoravská
provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Kongregace Dcer
Panny Marie Pomocnice FMA, Kongregace Dcer Božské Lásky,
Suverénní řád maltézských rytířů, Salesiánská provincie
Praha, Česká kongregace sester dominikánek a Kongregace
školských sester sv. Františka.

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 19 škol sdružených do
16 právnických subjektů. Biskupským vikářem pro církevní
školství je pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý.

3909
3691

218
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Odbor církevního školství arcibiskupství pražského poskytoval ředitelům všech církevních škol a školských zařízení na území
arcidiecéze servisní a konzultační pomoc zejména v oblasti aplikace školské legislativy a hospodaření, čtvrtletně se konaly pracovní
porady ředitelů a uskutečnil se odborný seminář k tvorbě školních vzdělávacích programů. Tradici má již každoroční duchovní obnova
pro ředitele církevních škol arcidiecéze vedená biskupem Mons. Václavem Malým.

Všem církevním školám pražské arcidiecéze je určen výtěžek ze Svatováclavské sbírky, konané v září. Kromě toho poskytuje
Arcibiskupství pražské jako zřizovatel svým školám finanční příspěvky na rozvoj a vybavení dle předložených projektů jednotlivých
škol. V roce 2005 např. přispělo částkou 150 tis. Kč na úpravy interiéru Katolické mateřské školy v Berouně, částkou 75 tis. Kč na
vybavení Křesťanského gymnázia kancelářskou technikou a částkou 60 tis. Kč na další vzdělávání pedagogůArcibiskupského gymnázia.

V arcidiecézi celkem působí:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9 církevních mateřských škol – 375 dětí

3 základní církevní školy – 677 žáků

1 církevní základní umělecká škola – 250 žáků

1 církevní speciální škola pro děti s vadami řeči – 147 žáků

2 gymnázia – 864 žáků

5 středních odborných škol – 433 žáků

4 vyšší odborné školy – 945 studentů

5 domovů mládeže a internátů – 218 ubytovaných

1 křesťanská pedagogicko-psychologická poradna



Základním posláním Charity je pomoc lidem v nouzi, na principech křesťanské lásky, bez ohledu na
jejich náboženskou, politickou nebo rasovou příslušnost.
Arcidiecézní charita Praha (ADCH Praha) realizuje řadu sociálních projektů, které jsou zaměřeny na
jednotlivé cílové skupiny potřebných osob. Dále metodicky vede Farní charity, které jsou buď
dobrovolnickými, anebo profesionálními (s právní subjektivitou) seskupeními, jež provádějí
charitativní práci ve svých farnostech.

Charitní sociální projekty jsou řízeny přímo zADCH Praha či jednotlivými Farními charitami.

Základní rozdělení projektů:
Azylové domy pro bezdomovce (muži, ženy)
Azylové domy pro matky s dětmi
Charitní ošetřovatelská služba v domácnostech
Charitní pečovatelská služba v domácnostech
Sociální poradny
Adopce na dálku
Domy pro tělesně postižené
Domovy seniorů
Vězeňská péče
Domovy na půli cesty
Pomoc migrantům a uprchlíkům
Pomoc obětem domácího násilí
Pomoc osobám ohroženým drogou
Pomoc obětem obchodování s lidmi
Sklad humanitární pomoci
Projekty prevence kriminality

Arcidiecézní Charita Praha je církevní právnická osoba (má právní subjektivitu). Je účelovým
zařízením římskokatolické církve – založena arcibiskupstvím pražským.

Adresa:

President: P. Mgr. Stanislav Přibyl, CSsR
Ředitel: Ing. Jaroslav Němec

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách ADCH Praha, případně ve výročních
zprávách.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Londýnská 44, 120 00 Praha 2
www.charita-adopce.cz
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského byl příspěvek státu - zejména dotace odboru
církví Ministerstva kultury (MK ČR), ze které 91,43 % činily dotace na platy duchovních včetně
zdravotního a sociálního pojištění, přijaté dotace pro farnosti se týkaly hlavně oprav nemovitých
kulturních památek. Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného, významné jsou
dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2005 platilo 380,96 duchovních (průměrný přepočtený stav). Dále
bylo placeno 54,04 administrativních pracovníků (také průměrný přepočtený stav). Průměrná
hrubá měsíční mzda činila 14.982,- Kč. Hlavní výdaje arcibiskupství představovaly tyto platy
(a s nimi spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění), dále spotřebované nákupy materiálů,
energií a služeb a náklady na opravy.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů):

VÝNOSY/PŘÍJMY (tis. Kč)

Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo formou příspěvků rozděleno 5 mil Kč a převážná část
těchto prostředků pocházela z výnosů Arcibiskupství pražského, které byly doplněny účelovými
sbírkami.
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NÁKLADY/VÝDAJE (tis. Kč) (tis. Kč)

Arcibiskupství pražské

95 895

Farnosti, kapituly

50 804

51 850

77 245

13 830

6 610

200 339170 672

3 875

19 966

4 290

46 646

Dotace

Nájem apod.

Dary, sbírky, příspěvky

Prodej dlouhodobého majetku

Ostatní

CELKEM

Mzdy

Sociální a zdravotní pojištění

Odpisy (výdaje na dlouhodobý majetek)

Režie a bohoslužebné výdaje(materiál, energie, služby)

Opravy a údržba

Dary a příspěvky

Daně

Ostatní

CELKEM

78 208

27 324

17 675

17 262

14 516

12 435

8 145

6 289

181 854

8 200

3 319

45 253

44 548

98 351

24 215

2 412

16 953

243 251

Farnosti, kapitulyArcibiskupství pražské
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Činnost Arcibiskupství pražského, farností a kapitul pražské arcidiecéze by nebyla možná bez
podpory veřejnosti. Děkujeme všem našim podporovatelům, dobrodincům, sponzorům,
spolupracovníkům, a to nejen za finanční, majetkovou, mediální a další podporu, ale také za projevy
sounáležitosti a přízně. Velký dík patří také všem věřícím, kteří jsou s místní církví a jejím biskupem
spojeni v modlitbě.

Po celý rok zaměstnanci jednotlivých správních úseků a center Arcibiskupství pražského naplňovali
svojí prací poslání této instituce spočívající ve službě arcibiskupovi, duchovním a dalším subjektům.
Práce jako služba druhým je hlavním mottem všech zaměstnanců. Arcibiskupství pražské jako
podpora celého společenství místní církve se snaží o prosvětlování okolního světa křesťanskými
hodnotami.
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Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou Horu

Arcidiecézní pouť rodin na Loretu

Národní pouť na Svaté Hoře

Tichý hlas pro Svatou zemi
v Libčicích

Kněžské svěcení v pražské katedrále

Kardinál Miloslav Vlk představil Komunitní centrum
Matky Terezy

Základní kámen Komunitního
centra Matky Terezy na Jižním
Městě

Jáhenské svěcení v pražské
katedrále

Svatováclavská pouť do Staré
Boleslavi

Kardinál se setkal s premiérem

V pátek 6. května 2005 proběhla v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha ekumenická bohoslužba u příležitosti
60. výročí ukončení 2. světové války v Evropě, které
předsedal kardinál Miloslav Vlk a předseda Ekumenické rady
církví v ČR Mgr. Pavel Černý.

V sobotu 7. května 2005 proběhla čtvrtá arcidiecézní pouť
za kněžská a řeholní povolání na Svatou Horu. Poutní mši
svatou pod širým nebem, které se zúčastnilo několik stovek
věřících, koncelebrovali kardinál Miloslav Vlk, biskupové
Václav Malý, Karel Herbst, generální vikář Michael Slavík,
místní farář Stanislav Přibyl a dalších přibližně čtyřicet
kněží.

V sobotu 28. května 2005 se uskutečnila pouť rodin pražské
arcidiecéze. Program byl zahájen mariánskou pobožností

v poutním kostele Narození Páně
v Praze, následovalo slavení
eucharistie, kterému předsedal
kardinál Miloslav Vlk. Na odpoledne
byl připraven pestrý doprovodný
program pro děti i dospělé.

V sobotu 4. a v neděli 5. června 2005
se na Svaté Hoře konala národní pouť
při příležitosti oslav 100. výročí
povýšení poutního kostela na Svaté
Hoře na baziliku. Tento kostel byl
povýšen na baziliku minor dne 21.
ledna 1905 papežem Piem X.

V neděli 5. června 2005 se konal
čtvrtý ročník festivalu Tichý hlas pro
Svatou zemi v Libčicích nad Vltavou
v prostorech katolického a
evangelického kostela, farní zahrady
a sálu Městského úřadu. Na programu
byla ekumenická bohoslužba, po které

následoval hudební program. K zhlédnutí byla také výstava
fotografií "Izrael 2005".

V sobotu 25. června 2005 udělil kardinál Miloslav Vlk
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kněžské
svěcení Mgr. Peteru Kováčovi a Mgr. Kamilu Vrzalovi.

V pátek 1. července 2005 byla podepsána smlouva
s dodavatelem stavby nového Komunitního centra Matky
Terezy, které má do dvou let vyrůst v Praze na Jižním
Městě. Smlouvu schválil kardinál Miloslav Vlk a podepsali
ji místní duchovní správce Karel Kočí a firma Metrostav a. s.
Realizace tohoto projektu přispěje k duchovnímu
i kulturnímu životu na největším pražském sídlišti.
Záštitu nad stavbou převzal také
pražský primátor Pavel Bém. Spolu
s ním projekt podporuje i známý
textař Michal Horáček.

Slavnostní položení základního
stavebního kamene Komunitního
centra Matky Terezy se uskutečnilo
za přítomnosti kardinála Miloslava Vlka v sobotu 27. srpna
v 17.00 hodin na okraji centrálního parku na sídlišti Jižní
Město v Praze. Samotná stavba byla zahájena
v listopadu 2005, dokončení je naplánováno na květen
2007.

V sobotu 3. září 2005 udělil kardinál
Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze
jáhenské svěcení RNDr. Matúšovi
Kocianovi Ph.D. a Benediktu
Hudemovi.

Ve středu 28. září 2005, v den slavnosti svatého Václava,
mučedníka a hlavního patrona českého národa se konala
Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Dopolední
slavnostní poutní bohoslužbě na
Mariánském náměstí předsedal
kardinál Miloslav Vlk,
koncelebrovali biskupové českých
a moravských diecézí.

Kardinál Miloslav Vlk a předseda
vlády ČR Jiří Paroubek se v pátek
28. října 2005 sešli
v Arcibiskupském paláci v Praze
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k dvouhodinovému rozhovoru. Předmětem rozhovoru
byla smlouva mezi ČR a Vatikánem, místo církve
v dnešní společnosti a majetkové vyrovnání mezi církví
a státem.

U příležitosti 40. výročí vydání věroučné konstituce II.
vatikánského koncilu Dei verbum pořádala Katedra
biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze
konferenci, která se konala v úterý 15. listopadu 2005
v budově fakulty v Praze 6.

V neděli 16. října 2005 převzal pražský
pomocný biskup Václav Malý z rukou
papeže Benedikta XVI. Osvětimskou
cenu Jana Pavla II. za obranu lidských
práv. Biskup Václav Malý se setkal se
Svatým otcem při půlhodinové audienci
v jeho soukromých prostorách.

15 biskupů českých a moravských
diecézí zahájilo 14. listopadu 2005 svou
návštěvu "Ad limina" (k apoštolským
prahům) v Římě. Návštěva je příležitostí

k osobnímu setkání s papežem,
k rozhovoru s ním, společné modlitbě. Kromě jiného
se hovořilo o spolupráci s Ekumenickou radou církví
v ČR, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
vyjádřil potěšení nad tím, že bylo založeno Liturgické
centrum České biskupské konference (ČBK), dále se
jednalo o vztazích státu a církve, o problému
církevního zákona v české legislativě a o česko-
vatikánské smlouvě.
Vrcholem celé návštěvy "Ad limina" byla společná
audience českých a moravských biskupů u papeže
Benedikta XVI. v pátek 18. listopadu v poledne.

Konference k 40. výročí Dei Verbum v Praze

Biskup Václav Malý obdržel cenu Jana
Pavla II.

Návštěva “Ad limina“ v Římě
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