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ÚVODNÍ SLOVO PANA KARDINÁLA

Ohlížíme se za nenávratně uplynulým časem roku 2006                   
a bilancujeme. Ptáme se, jak jsme ten vzácný dar, kterým je 
čas, využili nejen pro sebe, ale k dobru všech.

Život diecéze byl i v roce 2006 obohacen probíhajícím 
procesem obnovy farností, který jsme začali v roce 2002.                 
Od začátku se na něm podíleli nejen kněží, ale i řada věřících 
naší arcidiecéze. Stanovená cesta měla tyto milníky: pokání, 
bez něhož je jakákoliv obnova v církvi nemyslitelná; Boží 

slovo, bez jehož slyšení a zvěstování se žádné evangelizační dílo v církvi neobejde; modlitbu, 
bez níž nelze mluvit o duchovním životě křesťana a sdílení, bez něhož víra jednotlivce slábne              
a nelze mluvit o společenství.

Mezi nejvýznamnější duchovní a pastorační události roku 2006 patří samozřejmě 
každoročně se opakující kněžská a jáhenská svěcení, pouť za kněžská, řeholní a duchovní 
povolání, Národní svatováclavská pouť, Tříkrálová sbírka. Vedle toho jsme oslavili dokončení 
hrubé stavby Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Jižním Městě s vědomím, 
že kostel sám zde neznamená nic bez věřících, kteří jsou chrámem Božím a kteří z něj 
činí živou stavbu. Dále jsme s vděčností Bohu oslavili první výročí pontifikátu Svatého 
otce Benedikta XVI. Významnou charitativní akcí v roce 2006 bylo slavnostní otevření 
Česko-ugandské nemocnice a školy pro porodní asistentky v  Buikwe v Ugandě. Místní 
obyvatelé a organizátoři se projevili jako velmi vřelé shromáždění a nikdo z nich nešetřil 
slovy díků a spontánními projevy hluboké vděčnosti. Cítíme však, že je toho ještě mnoho, 
co máme a můžeme nabídnout. Věřím, že  k  otevřenosti vůči okolí přispívá i množství námi 
provozovaných internetových stránek, které se zabývají různými tématy, k nimž v roce 2006 
přibyl nově web o mariánské úctě: www.maria.cz.

Na dalších stránkách Vám nabízíme úplnější informace o činnosti pastorační, charitativní, 
vzdělávací, stavební, hospodářské s nadějí, že budou chápány jako snaha o nabídnutí 
hlubšího vhledu do aktivit místní církve. Další prohloubení tohoto pohledu lze pak nalézt 
na internetových stránkách těchto oblastí.

kardinál Miloslav Vlk
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ÚDAJE O ORGANIZACI

Kontaktní údaje:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/�6
��9 02 Praha �–Hradčany

tel.: + 420 220 �92 ���
fax: + 420 220 5�4 647
e-mail: apha@apha.cz
web: http://www.apha.cz

IČ: 00445�00
DIČ: CZ 00445�00
číslo účtu: 45�0���0/2700 HVB Czech Republic

Statutární orgány:

kardinál Miloslav 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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PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE

                              kardinál Miloslav vlk                                        Mons. Thdr. Michael slavík
                              arcibiskup pražský,                                                       generální vikář
                              metropolita a primas český
                            
                              Heslo: Aby všichni byli jedno

                              Mons. václav Malý                                            Mons. karel herbsT
                              titulární biskup marcelliánský,                                  titulární biskup siccesiánský, 
                              pomocný biskup pražský                                            pomocný biskup pražský
                            
                              Heslo: Pokora a úcta                                                               Heslo: Milosrdenství chci

                          
                              Mons. ing. aleš opaTrný, Th.d.
                              biskupský vikář
                                                                                                                          

                          
                                                  Mons. Thdr. Jaroslav škarvada
                              titulární biskup litomyšlský, 
                              biskup
                              
                              Heslo: Ut omnes unum sint (Aby všichni byli jedno)

vyrocni zprava AP 2006.indd   7 11.7.2007   10:45:04



     8        8        8

STRUKTURA ARCIBISKUPSTVÍ

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) soudní vikář (moc soudní) 

�. Rady a komise arcibiskupa pražského
         Biskupská rada (§ 4 kán. 47� CIC) 
         Kněžská rada (kán. 495n. CIC) 
         Sbor konsultorů (kán. 502 CIC) 
         Ekonomická rada (kán. 49� CIC) 
         Liturgická komise 

2. Odbory arcibiskupské kurie
         Kancléřství 
         Správa majetku 
         Stavební odbor 
         Provozní odbor
         Odbor církevního školství

�. Speciální střediska Arcibiskupství pražského
         Pastorační středisko
         Arcidiecézní centrum pro mládež
         Misijní centrum
         Centrum pro rodinu
         Katechetické středisko

Všeobecná – katolická církev sestává z místních církví, 
jimiž jsou zejména diecéze. 
V čele diecéze stojí diecézní biskup (jedná-li se 
o arcidiecézi, tedy arcibiskup – rozdíl mezi biskupem 
a arcibiskupem není v pravomoci, ale v hodnosti). 
Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou diecéze 
a s řízením úřadu arcidiecéze generální vikář, 
s výkonem soudní pravomoci soudní vikář, 
se speciálními úkoly pak biskupští vikáři (někteří 
z nich mohou být – a mnohdy také jsou – též biskupy, 
takže mohou diecéznímu biskupovi vypomáhat i při 
udělování svátostí) – všichni jsou do svých funkcí 
ustanoveni diecézním biskupem. 
Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá 
Arcibiskupství pražské.
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PROFIL

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.

Pražskou arcidiecézi tvoří 247 farností sdružených do �4 vikariátů. Kromě toho působí na jejím území 
dalších 9 duchovních správ, které jsou zřízeny u nefarních kostelů, například poutních nebo řeholních. 
Pouze ve �25 farnostech a 8 duchovních správách sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo, 
tedy duchovní tam dojíždějí. 

Na území pražské arcidiecéze sídlí dále biskupská konference 
a vedení 29 ženských a 20 mužských řeholních institutů. 

Česká biskupská konference sdružuje všechny české 
a moravské biskupy a stará se zejména o koordinaci 
pastoračních aktivit na celém území České republiky.

 

Arcidiecéze, v níž slouží celkem 289 kněží, z toho 
��5 řeholních, 25 trvalých jáhnů, 2� odborných 
duchovních asistentů a 65 pastoračních 
asistentů, sdružuje na �7� 000 katolíků
a disponuje 860 sakrálními stavbami.

        9        9
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MILNÍKY ROKU 2006
Tříkrálová sbírka 2006 
v Arcidiecézi pražské

Tříkrálová sbírka pořádaná sdružením 
Česká katolická charita, proběhla již 
pošesté. Z výnosu této charitní akce, jejíž 
výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců
rok od roku zvyšuje, jsou podpořeny 
stovky projektů, zejména v místech, kde 
sbírka probíhá. V roce 2006 se zúčastnilo 
i 60 koledníků z Polska. Skupinek bylo 
celkem 95�, to znamená, že koledníků bylo asi 285�. 
Do pokladniček se podařilo vybrat dohromady 
Kč 2 909 96�,27.  Arcidiecézní charita Praha podpořila 
finančními prostředky získanými z Tříkrálové sbírky 2006 
vybudování kombinovaného projektu: Azylového domu 
pro matky s dětmi v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory 
(Praha 5–Hlubočepy).

Nový web o mariánské úctě: www.maria.cz

Na Slavnost Zvěstování Páně – 25. �. 2006 byl oficiálně 
spuštěn web www.maria.cz, který je stručným 
a přehledným ukazatelem podstatných prvků mariánské 
úcty, zasazené do křesťanského života. Web je tematicky 
rozčleněn do těchto oblastí: Pozitiva a úskalí úcty 
ke svatým a k Marii, Modlitba k Marii a ke svatým, Maria 
a teologie. Nově spuštěný web je jedním z internetových 
projektů Pastoračního střediska. 

Arcidiecézní setkání mládeže v Kobylisích

V sobotu 8. 4. 2006 od 9 hodin se v Salesiánském 
středisku mládeže v Praze–Kobylisích uskutečnila 
oslava XXI. světového dne mládeže za účasti pražského 
arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Setkání neslo motto 
„Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ 
(Ž ��9, �05), jak jej vyhlásil papež Benedikt XVI. 
Dopoledne začalo katechezí biskupa Karla Herbsta. 
Odpoledne bylo věnováno sportu, včetně fotbalového 
utkání „kněží – laici“, tvořivým skupinkám (tance, 
keramika, aj.) a třem diskusním skupinám. 

Kardinál Miloslav Vlk 15 let pražským arcibiskupem

Dne 27. �. 2006 oslavil kardinál Miloslav Vlk �5. výročí 
jmenování arcibiskupem pražským, metropolitou 
a primasem českým. Při této příležitosti se konala 
v pondělí 27. �. 2006 v �0 hodin v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze slavnostní bohoslužba. Jako 
�5. arcibiskupa pražského ho na Vojtěchův stolec v roce 
�99� ustanovil papež Jan Pavel II.

        �0        �0
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MILNÍKY ROKU 2006
První výročí pontifikátu 
Svatého otce

U příležitosti prvního výročí 
pontifikátu papeže 
Benedikta XVI. se konala 
�9. 4. 2006 v �8 hodin 
eucharistická slavnost 
v pražské katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. „Jiskrou, 
která způsobila moje první 
setkání s ním a stále trvající 
náklonnost k němu, byla 
velikonoční homilie pronesená 
před více než 20 lety,“ uvedl o svém 
vztahu k Benediktovi XVI. 
apoštolský nuncius v České 
republice Mons. Diego Causero 
při této eucharistické slavnosti.  

Pouť arcidiecéze 
za duchovní povolání

Ve dnech 5. až 6. 5. 2006 
se uskutečnila pátá arcidiecézní 
pouť za kněžská a řeholní 
povolání na Svatou Horu. 
Program byl zahájen v pátek 
5. května ve 2� hodin celonoční 
adorací. Slavnostní poutní mši 
svaté v sobotu 6. 5. v �� hodin 
předsedal biskup Václav Malý. 
Odpoledne probíhal program 
ve skupinách (přednášky, 
besedy, program pro děti).

Pouť katechetů na pražskou Loretu

Pouť katechetů a všech, kdo je chtějí podpořit, 
se uskutečnila v sobotu 27. 5. 2006 na pražské 
Loretě. Poutní mši svatou celebroval biskupský 
vikář pro pastoraci P. Aleš Opatrný, Th.D. 
v kostele Narození Páně na Loretánském náměstí. 
Odpoledne byli účastníci pozváni na představení 
pro děti a dospělé: „Strach nemá krátké nohy“, 
Girodón – nejmenší divadelní cirkus v Evropě. 

Otevření nemocnice a školy v Buikwe

Dne 7. 5. 2006 byla v ugandském městě Buikwe 
v okrese Mukono otevřena Česko-ugandská 
nemocnice a škola pro porodní asistentky. 
Otevření, které bylo spojeno se slavnostní 
mší svatou, se zúčastnili kardinál Miloslav Vlk, 
biskup Matthias Ssekamanya (diecéze Lugazi) 
a ugandský Ministr zdravotnictví Rtd. Maj. Jim 
Muwhezi. Projekt realizovala v návaznosti na 
program Adopce na dálku® Arcidiecézní charita 
Praha ve spolupráci 
s ugandskou Diecézní charitou Lugazi, která 
nemocnici po jejím dokončení provozuje.

        ��        ��
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Tichý hlas pro Svatou zemi 
V neděli ��.6.2006 se konal pátý ročník festiva-
lu Tichý hlas pro Svatou zemi v Libčicích nad 
Vltavou v prostorech katolického a evangelic-
kého kostela, farní zahrady a sálu Městského 
úřadu. Na programu festivalu, který chce byť 
tichým hlasem přispět k míru v Izraeli, byla 
ekumenická bohoslužba ve �4.00 hod., po ní 
následoval hudební program. 

MILNÍKY ROKU 2006

Štafeta PRAHA–ŘÍM–ORVIETO

V rámci oslav slavnosti Těla a Krve Páně – �5. 6. 2006 se 
uskutečnil III. ročník štafety Corpus Domini PRAHA–ŘÍM– 
–ORVIETO. Pouť byla zahájena 6. 6. 2006 společnou mší 
svatou a setkáním s arcibiskupem pražským kardinálem 
Miloslavem Vlkem. Štafetový běh je organizován na 
památku událostí z roku �264, kdy se kněz Petr z Prahy 
vydal k papeži Urbanu IV. do Říma. Trasu o délce �200 
km běželo celkem 22 českých a italských reprezentantů. 
Štafetu odstartoval 8. 6. 2006 v 8.�0 na Hradčanském 
náměstí kardinál Miloslav Vlk a první etapu urazil pražský 
primátor Pavel Bém.

Dokončení hrubé stavby Centra Matky Terezy

Ve čtvrtek �4. 9. 2006 se od �8.�0 uskutečnila 
na staveništi oslava dokončení hrubé stavby za účasti 
arcibiskupa pražského kardinála Miloslava Vlka. 
Základní stavební kámen Komunitního centra Matky 
Terezy na okraji centrálního parku sídliště Jižní Město 
byl položen v srpnu roku 2005. 
Dokončení stavby je naplánováno na květen 2007. 

Tichý hlas pro Svatou zemi 

V neděli ��. 6. 2006 se konal pátý 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 festivalu, který chce byť 
tichým hlasem přispět k míru v Izraeli, byla ekumenická 
bohoslužba ve �4 hodin, po ní následoval hudební 
program. 

Svěcení v pražské katedrále

V sobotu 24. 6. 2006 v �0 hodin udělil kardinál Miloslav 
Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kněžské 
svěcení třem jáhnům – Benediktu Hudemovi, 
RNDr. Matúši Kocianovi Ph.D. (oba z arcidiecéze pražské) 
a Petru Augustinu Benešovi (kongregace redemptoristů). 

V sobotu 9. 9. 2006 v �0 hodin udělil kardinál Miloslav 
Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
jáhenské svěcení Ing. Mgr. Michalu Kimákovi.

Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi

Ve čtvrtek 28. 9. 2006, v den slavnosti sv. Václava, 
mučedníka a hlavního patrona českého národa, se 
konala  Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. 
Slavnostní poutní bohoslužbě v �0 hodin na 
Mariánském náměstí předsedal kardinál Miloslav Vlk, 
koncelebrovali biskupové českých a moravských diecézí. 
Následovaly hudební a divadelní programy na 
koncertních pódiích.

        �2        �2
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PASTORACE
Pastorační činnost probíhala i v tomto roce zejména ve třech 
oblastech. Ve farní pastoraci, v kategoriální pastoraci, kterou 
zajišťují speciálních střediska arcidiecéze (Katechetické 
středisko, Centrum pro rodinu, Misijní centrum, Pastorační 
středisko, Centrum pro mládež) a duchovní i laici působící 
v armádě, vězeňství a ve zdravotnických zařízeních 
a v neposlední řadě také ve sféře „elektronické pastorace“, 
tedy prostřednictví e-mailu a internetu.

I v tomto roce pokračovala péče o ty, kdo druhým v pastoraci 
slouží. Konala se formační setkání katechetek a katechetů, 
pastoračních asistentek a asistentů a příprava těch, kdo 
se na soustavnou službu připravují. Arcidiecéze sama 
zajišťuje pastorační přípravu trvalých jáhnů a kurzy pro laiky 
pomáhající v pastoraci. Jáhny, kteří se připravují na kněžství, 
vysílá každoročně na kurz, který pro ně připravuje Katolická 
teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a kněze do tří let 
po svěcení vysílá arcidiecéze na kurz pro další formaci kněží, 
který připravuje tatáž fakulta. Setkávání a další vzdělávání 
všech kněží a jáhnů působících v arcidiecézi bylo, jako 
v jiných letech, uskutečňováno pořádáním Kněžských dnů. 

Oblast pastorace pomocí elektronických médií se ukazuje 
jako čím dál významnější. Proto byla věnována trvalá péče jak 
provozování internetových stránek Arcibiskupství pražského 
(www.apha.cz), tak stránek s výslovně pastoračním posláním 
(www.vira.cz, www.pastorace.cz), jejichž sledovanost 

i v tomto roce rostla. Důležitou byla opět služba Linky důvěry 
na internetu, kterou využívají lidé z celé republiky.   

Vzhledem k tomu, že polovinu arcidiecéze tvoří hlavní město 
Praha, je velkým úkolem snaha o zlepšení pastorační situace 
na velkých pražských sídlištích. Výstavba Komunitního 
centra Matky Terezy a příprava jeho pastoračního využití 
probíhala po celý rok. Začala také příprava na větší pastorační 
přítomnost na sídlišti Černý Most. Pokračovala dále práce 
center na sídlišti Barrandov a v Nových Butovicích s jejich 
všestrannou náplní, určenou i širší veřejnosti, ne jen farníkům. 

Dalším význačným pastoračním úkolem je péče 
o vysokoškoláky. Hlavní úlohu zde hrála vysokoškolská 
farnost u kostela Nejsvětějšího Salvátora, ale péče 
o vysokoškoláky probíhala i v dalších farnostech, 
kde se takováto společenství shromažďují. 

Je třeba také zdůraznit, že na pokrytí velmi 
různorodých pastoračních potřeb Prahy a osob, které 
do Prahy dojíždějí, se podílejí mužské a ženské řehole, 
jejichž určitá specializace je velmi potřebná a užitečná.  

Proces obnovy farnosti pokračoval bez nápadných akcí dále, 
a to s důrazem na skutečnost, že obnova je záležitostí 
především víry a života z víry, je to proces více duchovní 
než vnějškově popsatelný, který má vliv na kvalitu 
pastorace i na evangelizační potenciál farností, 
společenství a jednotlivců.  

        ��        ��
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KOMUNIKAČNÍ MÉDIA
Internetové projekty

www.apha.cz – oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Informují o dění 
v pražské arcidiecézi, případně také o důležitých církevních, kulturních 
či společenských akcích s celorepublikovým významem. Obsahují základní 
informace Arcibiskupství, aktuality, kontakty, kalendář akcí, historii 
a fotogalerie. Nová verze těchto stránek se připravuje na první polovinu 
roku 2007.

www.vira.cz – o víře pro širokou veřejnost (až �50 000 návštěvníků 
měsíčně). 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 texty nedělní liturgie 
včetně zamyšlení, články k jednotlivým liturgickým 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.

www.pastorace.cz – web především pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. Stránky obsahují materiály a podklady pro pastorační práci 
(až �7 000 návštěvníků měsíčně). Poskytuje podklady pro kněze, katechety, 
učitele náboženství i množství článků k hlubšímu porozumění tématu 
pro širokou veřejnost. Je zde také liturgický kalendář, texty na nástěnky 
a další.

www.krestanstvi.cz – křesťanský pohled na otázky po původu světa 
a smyslu života.

        �4        �4
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http://help.vira.cz – Linka víry na Internetu. Jedná se kontaktní křesťanskou 
službu pro širokou veřejnost – je zde možné obrátit se s různými problémy 
a dotazy ohledně víry  prostřednictvím elektronické pošty na člověka, který 
se snaží naslouchat a společně najít odpověď. Po domluvě je možnost také 
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 zvláště 
tým cca. �5 dobrovolných spolupracovníků z různých oblastí lidského 
života.

www.maria.cz – stránky věnované úctě k Panně Marii, významu úcty 
ke svatým, obrazům a sochám s náboženskou tematikou, mariánským 
modlitbám – zvláště růženci, mariánské teologii.

Katalog Arcidiecéze pražské na internetu
Arcibiskupství pražské dále rozvíjelo internetovou verzi katalogu pražské 
arcidiecéze. Na adrese http://web.katalog.apha.cz jsou k dispozici kontakty 
na kapituly, vikariáty, farnosti, charity, církevní školy, přehled bohoslužeb 
a další informace.
Základem katalogu je společná aktualizovaná databáze, která obsahuje 
důležité informace týkající se života naší arcidiecéze (farnosti, osoby, 
kostely, bohoslužby, obce, charity a další). Katalog je založen na tzv. 
základních sídelních jednotkách a tím umožňuje velmi přesné vyhledávání 
také na základě lokality.
Na adrese http://pda.apha.cz se nachází katalog v odlehčené podobě –
– vhodný zvláště pro pomalejší připojení, mobilní telefony a kapesní 
komunikátory. Tato verze je vhodná zvláště pro velmi rychlé vyhledání 
bohoslužby či kontaktu přímo „v terénu“.

        �5        �5
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Realizace stavebních akcí v roce 2006 byla možná díky 
čerpaní finančních prostředků na opravy nemovitého
a movitého majetku církve z několika zdrojů. 
Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály odebrané 
od firmy TONDACH, především na střešní krytiny činil 
� 568 000 Kč. 
Důležitou roli zde sehrála také vzájemná solidarita našich 
farností, která umožnila financování některých akcí 
prostřednictvím Svépomocného fondu AP, a to ve výši 
6 945 000 Kč. Ocenění za tento úspěch tedy patří jak 
farnostem, tak i duchovním správcům církevních objektů a 
odborným duchovním asistentům-technikům jednotlivých 
vikariátů.
Velkou částku prostředků zajistili dárci ve farnostech.
Celkově se realizovalo �74 stavebních oprav včetně 
restaurátorských prací a opravy 9 varhan v celkovém 
finančním objemu ��5 mil. Kč.

Velké stavební akce v roce 2006, které pokračovaly 
z předchozích let:
 oprava fasády kostela sv. Jindřicha Praha–Nové Město
 oprava exteriéru kostela sv. Ducha Praha–Staré Město
 oprava ochozů věží a hlavního štítu kostela Matky Boží 
         před Týnem
 oprava exteriéru kostela sv. Havla Praha–Staré Město
 restaurováni fasády kostela sv. Štěpána 
        Praha–Nové Město
 oprava pláště kostela Nejsvětějšího Salvátora 
        Praha–Staré Město
 rekonstrukce krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie 
         v Černošicích
 oprava exteriéru kostela sv. Václava v Praha–Smíchov 
 restaurováni pláště kostela sv. Ludmily Praha–Vinohrady
 výměna oken kostela Panny Marie Královny Míru 
         Praha–Lhotka
 oprava fary u kostela sv. Prokopa Praha–Žižkov

STAVEBNÍ AKCE 2006
Umělecké a historické, ale i technické, archeologické, přírodní a další památky po staletí obohacují dochované životní prostředí 
historických sídel a krajiny a přispívají k obecné vzdělaností a všestrannému rozvoji národa. Úroveň péče o ně vyjadřuje v současném 
světě mimo jiné i vyspělost společenského systému a demokracie v dané zemi. Péči o kulturní památky bychom neměli chápat jenom 
jako povinnost, ale především jako morální zodpovědnost.

 restaurování interiéru kostela sv. Cyrila a Metoděje 
         Praha–Karlín 
 rekonstrukce věže kostela sv. Vavřince v Sedlci–Prčicích
 celková obnova kostela Zvěstování Páně v Úhonicích 
 instalace solárního systému na faře v Jílovém u Prahy
 oprava věže kostela sv. Jakuba Staršího ve Slušticích
 oprava budovy děkanství ve Slaném
 oprava presbytáře kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
 oprava věže kostela sv. Víta v Kolíně
 celková oprava kostela Narození sv. Jana Křtitele 
        v Zeměchách 
 celková oprava kostela sv. Bartoloměje v Dřevčicích
 oprava interiéru kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysé 
        nad Labem

vyrocni zprava AP 2006.indd   16 11.7.2007   10:46:05



        �7        �7

Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským pokračovala 
ve stavbě Komunitního centra Matky Terezy v Městské části Praha ��, které je největším sídlištěm 
v Praze. V roce 2006 bylo prostavěno 96 mil Kč. Finanční krytí bylo zajištěno z prostředků 
Arcibiskupství pražského, úvěru a darů. Projekt zaštiťuje kardinál Miloslav Vlk a primátor hl. m. Prahy 
Pavel Bém. 

Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav podle finančních zdrojů za rok 2006:
 

Č. Finanční příspěvek ze zdroje Prostavěnost (v tis. Kč) %

�. Vlastní farnosti včetně darů – ostatní �0 66� 27

2. Obecní a místní úřady �4 707 ��

�. Poslanecká sněmovna �6 065 �4

4. Krajský úřad 9 840 9

5. Magistrát hl. m. Prahy �� �00 �0

6. Havarijní program MK ČR � ��5 �

7. Fond regenerace památkových zón 4 072 4

8. Fond záchrany architektonického dědictví �0 �20 9

9. Fond záchrany movitých památek 2 867 2

�0. MK ČR – EZS � 070 �

��. MK ČR – odbor církví � �56 �

�2. Svépomocný fond AP 6 945 6

��. Ministerstvo životního prostředí ČR 2 900 �

CELKEM 115 018 100
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CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Arcibiskupství pražské je zřizovatelem �8 škol a školských 
zařízení sdružených do �5 právnických subjektů působících 
na území arcidiecéze. V souvislosti s požadavkem nového 
školského zákona všechny změnily počátkem roku 2006
 z rozhodnutí zřizovatele právní formu na školskou 
právnickou osobu. 
Biskupským vikářem pro církevní školství je pražský pomocný 
biskup Mons. Václav Malý.
Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým školám 
finanční příspěvky na rozvoj a vybavení. V roce 2006 např. 
částkou 97 000 Kč podpořilo rozjezd projektu hudebně-
-duchovních aktivit studentů Arcibiskupského gymnázia, 
přispělo částkou �50 000 Kč na úpravy interiéru Katolické 
mateřské školy v Berouně a částkou �5 000 Kč na obnovu 
vybavení školní kuchyně Církevní mateřské školy Srdíčko 
v Praze 5. 
Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským navštěvovalo 
ve školním roce 2006/2007 celkem 228� dětí, žáků a studentů.
Jedná se o:
 7 církevních mateřských škol – 296 dětí
 � základní církevní školu – �27 žáků
 � církevní základní uměleckou školu – 249 žáků
 � církevní základní školu logopedickou – �50 žáků
 2 gymnázia – 882 žáků
 � střední školy – �7� žáků
 2 vyšší odborné školy – 406 studentů
 � domov mládeže (při Svatojánské koleji – VOŠ 
        pedagogické) – 55 ubytovaných
 � internát (při církevní základní škole logopedické) – 
        – �5 ubytovaných
 � křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu.  

Dalšími zřizovateli škol a školských zařízení působících 
v arcidiecézi jsou 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. 
Školy a školská zařízení těchto zřizovatelů navštěvovalo 
ve školním roce 2006/2007 celkem �568 dětí, žáků a studentů. 
Jedná se o:
  2 církevní mateřské školy – �02 děti
  2 základní církevní školy – 556 žáků
  2 střední školy – 269 žáků
  2 vyšší odborné školy – 42� studentů
  � domovy mládeže – 2�8 ubytovaných

Odbor církevního školství arcibiskupství pražského poskytoval 
ředitelům všech církevních škol a školských zařízení na území 
arcidiecéze servisní a konzultační pomoc v oblasti aplikace 
legislativy, zejména v souvislosti se změnou právní formy 
na školskou právnickou osobu. Kromě pravidelných 
pracovních porad nabídl odbor ředitelům škol dva odborné 
semináře o účetnictví školských právnických osob a školení 
k novému zákoníku práce. 
V červnu se konala duchovní obnova pro ředitele církevních 
škol arcidiecéze vedená panem biskupem Václavem Malým. 
Všem církevním školám pražské arcidiecéze je určen výtěžek 
ze Svatováclavské sbírky, konané v září. 

Ze strany veřejnosti je stále o všechny typy škol a školských 
zařízení velký zájem, kapacita většinou nedostačuje žádostem 
o přijetí. 

        �8        �8
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CHARITNÍ ČINNOST
Základní poslání 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, 
nebo profesionálními (s právní subjektivitou) seskupeními, jež provádějí 
charitativní práci ve svých farnostech.
Charitní sociální projekty jsou řízeny buď přímo z ADCH Praha, 
nebo 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. 

Kontakt:
Londýnská 44, �20 00 Praha 2
www.charita-adopce.cz
Prezident:  P.  Mgr. Stanislav Přibyl, CSsR
Ředitel: Ing. Jaroslav Němec

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách ADCH Praha, 
příp. ve výročních zprávách.
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HOSPODAŘENÍ DIECÉZE
Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského byl příspěvek státu – zejména dotace odboru církví Ministerstva kultury 
(MK ČR), ze které 92,04 % činily dotace na platy duchovních včetně zdravotního a sociálního pojištění, pro farnosti se přijaté 
dotace týkaly hlavně oprav nemovitých kulturních památek. 
Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného, významné jsou dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2006 platilo �85,�7 duchovních (průměrný přepočtený stav). 
Dále bylo placeno 5�,7� administrativních pracovníků (rovněž průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá měsíční mzda 
činila �6 �69 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) Arcibiskupství pražské Farnosti, kapituly

Dotace 98 9�� 66 855

Nájem apod. 5� 065 87 78�

Dary, sbírky, příspěvky 2 058 47 009

Prodej dlouhodobého majetku ��2 58� �4 944

Ostatní 7 �89 22 852

CELKEM 292 004 259 441

Náklady/výdaje (tis. Kč) Arcibiskupství pražské Farnosti, kapituly

Mzdy 85 �86 8 46�

Sociální a zdravotní pojištění �0 80� 2 944

Odpisy (výdaje na dlouhodobý majetek) �9 0�� 58 965

Režie (materiál, energie, služby) 
a bohoslužebné výdaje

2� 998 56 87�

Opravy a údržba 7 078 �08 569

Dary a příspěvky �� ��� 20 275

Daně �4 4�7 9 662

Ostatní � 7�2 8 �09

CELKEM 253 576 273 856

Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo formou příspěvků rozděleno téměř � mil Kč (2 844 000 Kč), 
kdy převážná část prostředků pocházela z výnosů Arcibiskupství pražského, které byly doplněny 
účelovými sbírkami. Nejvýznamnějším výdajem Arcibiskupství pražského byla podpora výstavby 
Komunitního centra Matky Terezy v Praze ��. V roce 2006 odeslalo Arcibiskupství pražské na tento 
účel částku 45 mil Kč.
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PODĚKOVÁNÍ

Velice si vážíme podpory veřejnosti a jsme za ni vděčni. Jsme si vědomi, že činnost Arcibiskupství pražského, farností, kapitul, 
charit a škol Arcidiecéze pražské by bez této podpory byla značně omezená. Všem dobrodincům, sponzorům 
a spolupracovníkům děkujeme, že nám svou přízní pomáhají naplnit naše poslání, jímž není jen efektivně spravovat 
arcidiecézi, ale především skrze kněze a laiky působící v arcidiecézi rozvíjet a posilovat ducha místní církve. 
Děkujeme také všem věřícím za modlitby, projevy sounáležitosti, důvěry a přízně, jakož i za všechny dary a hmotné příspěvky 
a za obětavou a nezištnou pomoc kněžím ve svých farnostech.  Všechny tyto projevy přízně jsou pro nás velkou motivací 
pro naši další činnost. 
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