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církev přijala od krista jedinečné poslání: hlá-
sat všem radostnou zprávu o Ježíšově defi nitiv-
ním vítězství nad destruktivními silami zla, které 
ohrožují život jednotlivého člověka i celé společ-
nosti. Na to bychom se měli v rámci bilancování 
vždycky a především ptát: do jaké míry se nám 
podařilo svými životy, slovy a činy toto vítězství 
dosvědčit? taková bilance je ovšem obtížně měři-
telná, protože se pohybuje především v rovině 
duchovní. informace, sdělení, čísla a statistiky 
obsažené v této zprávě, dokumentující činnost 
Arcibiskupství pražského v roce 2009, mají svůj 
plný smysl a hodnotu právě za předpokladu, 
že stojí ve službě tomuto cíli. V kontextu úsilí 
o dosažení tohoto cíle je třeba také tuto zprávu 
číst.
Na následujících stránkách nejen zpřístupňujeme 
údaje o hospodaření arcidiecéze za uplynulý rok, 
kdy i my jsme čelili důsledkům celosvětové eko-
nomické krize jako každý jiný hospodářský sub-
jekt, ale rovněž chceme umožnit, aby si čtenáři 
mohli utvořit alespoň v hrubých obrysech před-
stavu o rozmanitosti života místní církve. Nelze 
sice zachytit celé duchovní bohatství života naší 
arcidiecéze, ale chceme zejména podtrhnout 
a prezentovat pastorační činnost, charitativní 
aktivity a působení církevního školství. 
Pro získání podrobnějších informací o jednotli-
vých oblastech uvádíme odkazy na různé webové 
stránky, které Arcibiskupství pražské provozuje.
Zvláštní pozornost věnuje výroční zpráva důle-
žitým událostem loňského roku. Na prvním 
místě to byla dlouho očekávaná pastorační náv-
štěva svatého otce benedikta XVi., která se usku-

tečnila koncem září a  překonala nakonec veš-
kerá očekávání. byla opravdovým povzbuzením 
a požehnáním nejen pro věřící, ale též pro celou 
českou zem. V naší arcidiecézi svatý otec navštívil 
dvě místa: Prahu a starobylé poutní místo starou 
boleslav. 
Čtyřicáté výročí úmrtí kardinála Josefa berana, 
arcibiskupa pražského, jsme uctili vztyčením 
jeho památníku před budovou Arcibiskupského 
semináře v Praze-dejvicích. tímto činem se, 
kromě jiného, Arcibiskupství pražské připojilo 
k připomínce pádu komunismu a k oslavě dva-
ceti let života ve svobodné zemi. druhá polovina 
roku 2009 byla velmi prodchnuta očekáváním 
osoby nového pražského arcibiskupa. Je radost-
ným zjištěním, že věřící se svými pastýři prová-
zeli toto období hojnými modlitbami za jeho 
dobrou volbu. tyto modlitby se vhodně propojily  
s duchovní atmosférou celosvětově slaveného 
Roku kněží, který papež benedikt XVi. zahájil 
v červnu 2009. 
bylo zvykem, že výroční zprávu podepisoval vždy 
arcibiskup. Zvláštností této zprávy je, že infor-
muje o období, kdy byl ještě ve funkci arcibis-
kupa kardinál Miloslav Vlk, ovšem zpráva vzniká 
až v době, kdy jsou známy všechny uzávěrky 
a kdy je v úřadě arcibiskupa již nástupce domi-
nik duka OP.  Jím jsem byl pověřen, abych zprávu 
protentokrát podepsal.

Michael slavík, th.d.
generální vikář

slOVO ÚVOdeM

kontaktní údaje:

Arcibiskupství pražské

Hradčanské náměstí 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany

tel.: + 420 220 392 111
fax: + 420 220 514 647
e-mail: apha@apha.cz
Web: http://www.apha.cz

iČ: 00445100
diČ: cZ 00445100
číslo účtu: 45301130/2700 unicredit bank 

statutární orgány (dle aktuálního stavu):

Mons. thlic. dominik duka OP
arcibiskup pražský
metropolita a primas český
Heslo: V duchu pravdy

Mons. Václav Malý
titulární biskup marcelliánský
pomocný biskup pražský
Heslo: Pokora a pravda

Mons. karel Herbst
titulární biskup siccesiánský
pomocný biskup pražský
Heslo: Milosrdenství chci

Michael slavík, th.d.
generální vikář

Mons. doc. ing. Mgr. Aleš Opatrný, th.d.
biskupský vikář pro pastoraci

ÚdAJe O ORGANiZAci
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Arcibiskupství pražské je stabilní institucí, která pomáhá 
arcibiskupovi nést pastorační odpovědnost. Jeho úko-
lem je poskytovat podporu společenství místní církve, 
a to kompetentně, profesionálně a přátelsky.

  
Pražskou arcidiecézi tvoří 142 farností 
sdružených do 14 vikariátů. kromě toho je 
na jejím území zřízeno 31 míst s vlastním 
pastoračním působením, většinou klášterních 
nebo poutních kostelů (9 z nich má statut 
duchovní správy). Pouze ve 123 farnostech sídlí 
duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excur-
rendo, tedy duchovní tam dojíždějí. V Arcibis-
kupském semináři se připravuje pro kněžskou 
službu 7 seminaristů.

Arcidiecéze, v níž slouží celkem 242 kněží 
(z toho 99 řeholních), 23 trvalých jáhnů, 
42 odborných duchovních asistentů a 85 pas-
toračních asistentů, sdružuje cca 371 tisíc kato-
líků a disponuje 890 sakrálními stavbami. 

Na území pražské arcidiecéze sídlí dále bis-
kupská konference a konference vyšších před-
stavených mužských a ženských řeholí. V arci-
diecézi působí členové celkem 19 mužských 
a 34 ženských řeholních institutů. Česká bis-
kupská konference sdružuje všechny české 
a moravské biskupy a stará se zejména o koor-
dinaci pastoračních aktivit na celém území 
České republiky.
                                   

PROfil

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)

1. Rady a komise arcibiskupa pražského
    a) biskupská rada (§ 4 kán. 473 cic)
    b) kněžská rada (kán. 495n. cic)
    c) sbor poradců (kán. 502 cic)
    d) ekonomická rada (kán. 493 cic)
    e) liturgická komise 
        (její působnost je interdiecézní, neboť
        plní uvedenou funkci i pro plzeňskou              
        diecézi)

2. Odbory arcibiskupské kurie
    kancléřství
    správa majetku
    stavební odbor
    Provozní odbor
    Odbor církevního školství

3. speciální střediska Arcibiskupství pražského
    Pastorační středisko
    Arcidiecézní centrum pro mládež
    Misijní centrum
    centrum pro rodinu
    katechetické středisko

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 bis-
kupem a arcibiskupem není v pravomoci, ale 
v hodnosti).

diecéznímu biskupovi pomáhá se správou die-
céze a s řízením úřadu diecéze 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 Arcibiskup-
ství pražské. Náplň činnosti jednotlivých útvarů, 
odborů a speciálních středisek je podrobně 
vymezena v organizačním řádu.

stRuktuRA ARcibiskuPstVÍ
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VÝsledky třÍkRÁlOVé sbÍRky 2009 
4.–11. ledna 2009

V roce 2009 bylo v Arcidiecézi pražské vybráno 
pro tříkrálovou sbírku 3 658 144 kč. do sbírky 
se zapojilo více než 100 farností. Peníze byly 
použity na dovybavení nově otevřeného cha-
ritního domu Gloria (azylový dům pro matky 
s dětmi v Praze), na podporu charitního 
projektu pomoci migrantům a uprchlíkům 
(v Praze) a podporu výstavby vyšší odborné 
školy v indickém bídaru (v místě, kde Arcidie-
cézní charita Praha podporuje též děti v pro-
jektu Adopce na dálku®). Část prostředků ze 
sbírky byly použity na sociální projekty v každé 
farnosti.

PředNÁškA Předsedy PAPežské RAdy 
PRO ROdiNu 
6. února 2009

Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko 
a centrum pro rodinu, uspořádalo přednášku 
kardinála ennia Antonelliho, „Výchovné poslání 
rodiny s odkazem na světové setkání rodin 
v Mexiku (13.–18. 1. 2009)“. kardinál Antonelli, 
se ve dnech 5.–6. února 2009 účastnil v Praze 
konference „Rodičovská péče o děti a politika 
zaměstnanosti“.  

NeJstARšÍ kNěZ diecéZe se dOžil stA let 
5. března 2009

Mší svatou oslavil 8. března 2009 od 10.30 
v kostele sv. Jakuba v Praze 1 kardinál Milo-
slav Vlk 100 let P. bernardina Mráze. Nejstarší 
kněz pražské arcidiecéze se narodil 5. března 
1909 v levoči na slovensku, většinu svého 
kněžského života však prožil v konventu mino-
ritů u sv. Jakuba staršího. dosud zde slouží 
v kněžské službě jako výpomocný duchovní.

ukONČeNÍ VÝstAVy 
„sVAtÝ VÁclAV – OcHRÁNce České ZeMě“ 
22. března 2009

skončila výstava „svatý Václav – ochránce České 
země“, která byla pro mimořádný zájem veřej-
nosti prodloužena oproti původnímu záměru. 
Od prosince do března ji zhlédlo více jak  50 000 
návštěvníků. Velký zájem byl též o doprovodné                                                        
akce – dny otevřených dveří kostelů zasvěce-
ných sv. Václavovi, cyklus přednášek a semi-
nářů a komentované prohlídky, které výstavu 
doprovázely.

MilNÍky ROku 2009 ARcidiecéZNÍ setkÁNÍ MlÁdeže 
V PRAZe-kObylisÍcH 
28. března 2009

Oslava XXiV. světového dne mládeže se 
v pražské arcidiecézi se konala v salesiánském 
středisku mládeže v kobylisích. Mottem setkání 
bylo: „Máme naději v živém bohu“ (1 tim 4,10). 
Program vyvrcholil mší svatou, kterou celebro-
val kardinál Miloslav Vlk.

ObNOVA kNěžskÝcH ZÁVAZků 
9. dubna 2009

Na Zelený čtvrtek při eucharistické slavnosti 
Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha obnovili kněží své závazky vyplý-
vající ze svátosti svěcení a byly též posvěceny 
oleje k udílení svátostí.

ARMéNskOkAtOlickÁ lituRGie 
ZA Oběti GeNOcidy 
22. dubna 2009

Mši svatou za oběti arménské genocidy sloužil 
ve farnosti Roztoky u Prahy podle arménsko-
katolického ritu otec Grigor Mkrtchyan, který 
spravuje farnosti v Gyumri a Mets sepasar 
v Arménii.

OceNěNÍ 
PRO dÍVČÍ kAtOlickOu středNÍ škOlu 
22. dubna 2009

ředitel dívčí katolické střední školy v Praze 
Mgr. luboš Hošek převzal dne 22. dubna 2009 
z rukou ministra školství stříbrnou Medaili 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
1. stupně udělenou škole za zlepšování pod-
mínek pro výchovu a vzdělávání handicapova-
ných a sociálně znevýhodněných žáků.

POuť ZA ducHOVNÍ POVOlÁNÍ 
9. května 2009

Arcibiskupství pražské a římskokatolická far-
nost svatá Hora společně pořádaly 8. arcidie-
cézní pouť za kněžská a řeholní povolání.
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kONfeReNce 
O kARdiNÁlu JOsefu beRANOVi 
13. května 2009

Při příležitosti 40. výročí úmrtí kardinála Josefa 
berana se konala na půdě katolické teologické 
fakulty univerzity karlovy ekumenická konfe-
rence zaměřená na tuto významnou osobnost 
moderních dějin naší země. V den konání kon-
ference kardinál Miloslav Vlk před budovou 
katolické teologické fakulty požehnal základní 
kámen pro pomník kardinála berana.

ticHÝ HlAs PRO sVAtOu ZeMi 
7. června 2009

V neděli 7. června 2009 se konal v libčicích 
nad Vltavou 8. ročník festivalu tichý hlas 
pro svatou zemi, který chce přispět k míru 
v izraeli. Program byl zahájen slavnostní eku-
menickou bohoslužbou.

kAtOlickÁ OÁZA NA ČeRNéM MOstě 
7. června 2009

kardinál Miloslav Vlk požehnal novou míst-
nost pro setkávání a další prostory pro potřeby 
farnosti na sídlišti Černý Most v Praze. tento 
prostor přímo vedle stanice metra Černý Most 
nazvaný „katolická oáza“ nahradil dosud použí-
vanou Galerii 14.

kNěžské sVěceNÍ 
20. června 2009

kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha udělil kněžské svěcení Jiřímu 
kordovi, jáhnovi Arcidiecéze pražské. Při této 
příležitosti současně kardinál Miloslav Vlk 
zahájil v Arcidiecézi pražské Rok kněží, který 
byl vyhlášen papežem benediktem XVi. dne 
16. března 2009 při příležitosti 150. výročí úmrtí 
sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského.

ZřÍZeNÍ 
MetROPOlitNÍHO cÍRkeVNÍHO sOudu 
1. července 2009

Na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu 
Apoštolské signatury a po dohodě biskupů 
České církevní provincie zřídil pražský arcibis-
kup kardinál Miloslav Vlk Metropolitní soud 
Arcidiecéze pražské.

NOVÝ kANOVNÍk VyšeHRAdské kAPituly 
19. července 2009

Při mši svaté 19. července 2009 byl slav-
nostně instalován Mons. doc. ing. Mgr. Aleš 
Opatrný, th.d., biskupský vikář pro pastoraci, 
mezi kanovníky královské kolegiátní kapituly 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

škOlA V iNdickéM bÍdARu 
28. července 2009

V indickém bídaru byla slavnostně otevřena 
Vyšší odborná škola pedagogická. budova 
školy, jejíž výstavbu významně podpořila Arci-
diecézní charita Praha, s novým školním rokem 
přijala své první studenty.

slAVNOsti PAllAdiA 
15. sRPNA 2009

V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se 
ve staré boleslavi konala pouť k Palladiu země 
české. Hlavní poutní mši svatou celebroval kar-
dinál Miloslav Vlk v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. 18. srpna 2009 uplynulo 400 let od pro-
hlášení starobylého staroboleslavského reliéfu 
Panny Marie za Palladium země české. 
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kONfeReNce O VZtAHu křesťANů 
k iNteRNetu 
31. srpna 2009

V Pastoračním středisku proběhla konference 
na téma „křesťané a internetové společen-
ské sítě“. Na konferenci mezi jinými vystoupil 
např. plzeňský biskup Mons. františek Radkov-
ský, který byl českým zástupcem na březnové 
konferenci biskupů o sdělovacích prostředcích 
v římě, kde jedním z témat byly společenské 
sítě jako např. facebook. Možnostmi využití 
těchto sítí pro pastoraci a evangelizaci se 
zabýval referát P. Mgr. Josefa Ptáčka, metodika 
informačních technologií Arcidiecéze pražské.

seMiNÁř 
VAtikÁN A ČeskOslOVeNskO 1918–1938 
15. října 2009

V prostorách Arcibiskupského paláce se usku-
tečnil seminář, který se zabýval vztahy mezi 
Vatikánem a Československem v meziváleč-
ném období. seminář připravil Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Arcibiskup-
stvím pražským.

PřÍběHy PRONÁsledOVANÝcH ducHOVNÍcH 
16. října – 8. listopadu 2009

Osudy těch, kteří zasvětili život bohu, a stali se 
proto terčem komunistické perzekuce, připo-
mněla výstava nazvaná „Pronásledování církve 
římskokatolické v Československu 1948–1960“. 
expozice, umístěná do prostor strahovského 
kláštera, se konala pod záštitou kardinála Milo-
slava Vlka a za finanční podpory Arcibiskupství 
pražského. katolická teologická fakulta připra-
vila 6. listopadu 2009 k tomuto tématu kolok-
vium.

POděkOVÁNÍ ZA dAR sVObOdy 
17. listopadu 2009

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha slavil Mons. Václav Malý mši svatou u pří-
ležitosti připomínky dvaceti let svobody v naší 
zemi. liturgického čtení se ujal herec Jan 
Potměšil.

OteVřeNÍ OPRAVeNéHO kOstelA 
V JiNdicÍcH 
29. listopadu 2009

kardinál Miloslav Vlk otevřel nově opravený 
kostel sv. Václava v Jindicích nedaleko uhlíř-
ských Janovic. Původně gotický kostel sv. Vác-
lava je poprvé doložen v roce 1336.
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VyZNAMeNÁNÍ HRAdNÍ stRÁže 
4. prosince 2009

Při oslavách založení Hradní stráže převzali 
v Rothmayerově sále Pražského hradu kardinál 
Miloslav Vlk a generální vikář Michael sla-
vík, th.d., z rukou velitele Hradní stráže 
ocenění za dobrou spolupráci mezi Hradní 
stráží a Arcibiskupstvím pražským.

OdHAleNÍ POMNÍku kARdiNÁlA beRANA 
7. prosince 2009

kardinál Miloslav Vlk odhalil a požehnal sochu 
kardinála berana před budovou katolické teo-
logické fakulty v Praze-dejvicích. slavnostní 
akt se odehrál také jako připomínka 20. výročí 
pádu komunistické totality.

kOlOkViuM O eNcyklice 
„cARitAs iN VeRitAte“ 
10. prosince 2009

katolická teologická fakulta univerzity kar-
lovy  ve spolupráci s Pastoračním střediskem 
Arcibiskupství pražského uspořádala studijní 
kolokvium nad encyklikou papeže benedikta 
XVi. „caritas in veritate“. kolokvium obsaho-
valo dvě části, první týkající se ekonomického 
a teologického („ratzingerovského“) kontextu 
encykliky a druhou zaměřenou na důsledky 
této encykliky pro jednotlivé činnosti církve.

NOVÝ ObRAZ V kOMuNitNÍM ceNtRu 
NA JižNÍM Městě 
13. prosince 2009

kardinál Miloslav Vlk při mši svaté v komunit-
ním centru Matky terezy požehnal nový obraz 
Panny Marie. Jeho autorem je akademický 
malíř Pavel šlegl. Obraz je složen z malova-
ného rámu a vlastního obrazu Panny Marie 
a nese název „brány nebes“. Je komponován 
v různých odstínech modré a koresponduje 
s křížovou cestou, jež kapli uzavírá.

13
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Ve dnech 26.–28. září 2009 navštívil Českou 
republiku papež benedikt XVi., který přicesto-
val na pozvání České biskupské konference 
a prezidenta republiky Václava klause. Navští-
vil Prahu, brno a starou boleslav.

letadlo s papežem na palubě přistálo 26. září 
2009 v 11.20 na pražském letišti stará Ruzyně. 

Papeže přivítal prezident republiky Václav klaus 
s manželkou lívií, kardinál Miloslav Vlk, apoš-
tolský nuncius diego causero, olomoucký arci-
biskup Jan Graubner, předseda České biskup-
ské konference, a rodiny s dětmi. 

NÁVštěVA kOstelA PANNy MARie VÍtěZNé 
A sV. ANtONÍNA PAdOVskéHO

Po ukončení slavnostního ceremoniálu na leti-
šti Praha-Ruzyně navštívil benedikt XVi. kostel 
Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Padov-
ského na Malé straně. Papež se zde setkal 
s rodinami a vzdal úctu Pražskému Jezulátku 
a daroval mu zlatou korunku.

setkÁNÍ NA PRAžskéM HRAdě

setkání s představiteli politického a spole-
čenského života a s diplomatickým sborem

NÁVštěVA PAPeže beNediktA XVi. ve španělském sále Pražského hradu se 
uskutečnilo během odpoledne prvního dne 
návštěvy papeže v České republice. V trůn-                
ním sále ho očekával prezident republiky Vác-
lav klaus s chotí. benedikt XVi. ve svém pro-
slovu připomněl dvacáté výročí pádu totality. 

NešPORy se sVAtÝM OtceM

V rámci své apoštolské cesty zavítal bene-
dikt XVi. v podvečer prvního dne své návštěvy 
do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha, aby se zde společně s kněžími, řeholníky, 
řeholnicemi a jáhny pomodlil nešpory. 
u vchodu do katedrály uvítali svatého otce pro-
bošt Metropolitní kapituly Mons. Václav Malý 
a dómský farář P. Ondřej Pávek.
svatý otec se v katedrále poklonil před relikvií 
sv. Václava. Po krátkém biblickém čtení pronesl 
homilii. i když byla promluva pronesena v ital-
štině, první věta, podobně jako u Pražského 
Jezulátka, zazněla česky. svatý otec poděko-
val za přivítání a se všemi se pozdravil. Poté, 
co benedikt XVi. připomněl radostné dvacáté 
jubileum pádu železné opony, předzname-
naného svatořečením Anežky České, zazněl 
katedrálou hymnus svatý Václave. 

setkÁNÍ 
se ZÁstuPci ekuMeNické RAdy cÍRkVÍ

V neděli odpoledne se papež benedikt XVi. 
setkal se zástupci ekumenické rady církví 
a zástupci federace židovských obcí. svatého 
otce pozdravil předseda ekumenické rady 
Pavel Černý. celé setkání bylo zakončeno 
společnou modlitbou Otče náš. do trůnního 
sálu Arcibiskupského paláce bylo pozváno 
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na 20 zástupců ekumenické rady církví. Přiví-
tal je zde kardinál Miloslav Vlk spolu s plzeň-
ským biskupem františkem Radkovským, který 
je v rámci České biskupské konference odpo-
vědný za ekumenismus. 
Mezi zástupci jiných křesťanských vyznání 
byli přítomni např. Vladyka kryštof, arcibiskup 
pražský pravoslavné církve, Joel Ruml, synodní 
senior Českobratrské církve evangelické, 
či dušan Hejbal z církve starokatolické.
krátké setkání bylo zakončeno společnou mod-
litbou členů všech přítomných církví, po které 
byli zástupci jednotlivých církví svatému otci 
představeni. 

Mše sVAtÁ Ve stARé bOleslAVi

Mše svaté na Proboštské louce se zúčastnilo 
více než 50 000 poutníků. bylo mezi nimi 15 000 
mladých lidí, k nimž se svatý otec svým pozdra-
vem obrátil v závěru bohoslužby. Mši konceleb-
rovalo cca 600 kněží a na ploše Proboštské 
louky pomáhalo přes 500 dobrovolníků. 
kromě českých věřících doputovali na mši také 
lidé z ciziny. Ve staré boleslavi bylo přes 600 
poutníků ze slovenska, necelých 1 000 z Pol-
ska, 500 z Německa a asi 130 z Rakouska. 
Na závěr bohoslužby je svatý otec všechny 
pozdravil v jejich rodných jazycích. bene-
dikt XVi. hovořil slovensky, italsky, německy, ale 
také polsky a francouzsky.

PROGRAM NÁVštěVy PAPeže beNediktA XVi.
V České RePublice Ve dNecH 26.–28.9.2009
 
sObOtA, 26. 9. 2009
PRAHA

11.30   uvítací ceremoniál na ruzyňském   
letišti v Praze
12.30   návštěva kostela Panny Marie 
Vítězné (Pražského Jezulátka)
16.30   zdvořilostní návštěva u prezidenta 
republiky na Pražském hradě
17.00   setkání s představiteli politického 
a společenského života a s diplomatickým 
sborem ve španělském sále Pražského 
hradu
18.00   modlitba nešpor s kněžími, řehol-
níky, bohoslovci, jáhni a zástupci církev-
ních hnutí v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha

 

Neděle, 27. 9. 2009
bRNO

9.20     přistání na letišti v brně-tuřanech
10.00   mše svatá na letišti
Po mši sv.: polední modlitba Anděl Páně
12.45   odlet zpět do Prahy

PRAHA
17.15    setkání s představiteli ekumenické 
rady církví v Arcibiskupském paláci
18.00   setkání s akademickou obcí ve Vla-
dislavském sále Pražského hradu

�

�

�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�

PONdělÍ, 28. 9. 2009
stARÁ bOleslAV

8.50   návštěva baziliky sv. Václava
9.45   mše svatá u příležitosti Národní sva-
továclavské pouti
Po mši sv.: poselství mládeži

PRAHA
13.15   oběd s biskupy v prostorách Arcibiskup-
ského paláce
16.45   rozloučení s Apoštolskou nunciaturou
17.15    závěrečný ceremoniál na ruzyňském 
letišti
17.45   odlet do říma

�
�

�

�

�
�

�
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i déle. církevní sňatek uzavřelo na 700 párů, 
což opět znamená nutnou přípravu, sestáva-
jící zpra-vidla z více než jednoho setkání. bis-
kupové biřmovali okolo 300 osob, které dnes 
také procházejí zpravidla několikaměsíční 
přípravou. 

Akademická farnost v Praze se dále rozvíjí 
a slouží jak pastorační péči o akademickou 
obec, tak vzdělávání a podpoře a šíření hod-
notné kultury. 

dále se rozvíjí nemocniční pastorace, a to 
nejen v církevní nemocnici Milosrdných ses-
ter sv. karla boromejského, ale i v jiných zdra-
votnických zařízeních podle toho, jak jsou 
této službě otevřena, a podle personálních 
možností.

V pastoraci mládeže neprobíhaly jen pasto-
rační akce pro mladé, ale pokračovala i dlou-
hodobá příprava animátorů skupin mladých, 
kterou organizuje Arcidiecézní centrum 
pro mládež. dále toto centrum pořádalo opět 
úspěšný několikadílný kurz škola partnerství 

pro adepty manželství. důležitou složkou práce 
tohoto diecézního centra byla také příprava 
na setkání s papežem benediktem XVi. ve staré 
boleslavi při jeho návštěvě naší země. 

Misijní centrum se trvale věnuje zejména 
těm, kteří potřebují buď osobní doprovázení, 
nebo evangelizaci a pastoraci v malé skupině. 
kromě toho pořádalo, jako každý rok, veřej-
nou evangelizaci v Praze v rámci Jarních slav-
ností Prahy 2.

Pro dvojice vstupující do manželství uspořá-
dalo centrum pro rodinu i v roce 2009 obvyklé 
tři cykly osmidílných příprav na manželství. 
kromě toho pořádalo programy pro manžele 
a rodiče – na několika místech diecéze „Pro-
gram efektivního rodičovství krok za krokem“ 
a také exercicie pro manžele. dále pravidelné 
programy pro osamělé maminky s dětmi a také 
arcidiecézní pouť rodin. stále potřebným oso-
bám slouží manželská poradna. centrum se 
stará o informovanost nejen prostřednictvím 
tiskovin, ale také pomocí internetu, a to jak 
na svých webových stránkách, tak nabídkou 
základních informací na portále www.manze-
lstvi.cz.

Péčí o laiky, kteří v diecézi slouží druhým, se 
zabývaly zejména Pastorační středisko a kate-
chetické středisko. Pastorační středisko organi-
zovalo programy pro lektory a pro služebníky 
eucharistie a kurz pro ty, kdo pomáhají ve far-
nostech. katechetické středisko připravilo 
katechetický kurz a pořádalo pro katechety 

farní pastorace představuje největší část pas-
torační činnosti v arcidiecézi. kromě toho pro-
bíhá pastorační činnost také v některých spe-
ciálních střediscích arcibiskupství, v armádě, 
zdravotnických zařízeních, věznicích a na cír-
kevních školách. stále větší roli má v pasto-
rační činnosti internet. Protože zejména Prahu 
obývá značné množství křesťanů jiných národ-
ností, jsou zde zřízeny dvě farnosti pro velké 
jazykové skupiny, a to slovenská a polská. dále 

je tu pravidelná pastorační péče o další jazy-
kové skupiny, pro katolíky mluvící anglicky, 
francouzsky, italsky, korejsky a vietnamsky.

udílení svátostí s sebou nese zpravidla dost 
dlouhé a náročné přípravy těch, kdo je přijí-
mají, resp. rodičů křtěných dětí. V roce 2009 
bylo v pražské arcidiecézi pokřtěno 2 803 osob, 
z toho 236 osob starších 14 let, jež prochá-
zejí katechumenátem, který trvá zpravidla rok 

PAstORAce
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iNteRNetOVé PROJekty

www.apha.cz 
Ofi ciální stránky Arcibiskupství pražského. infor-
mují o dění v pražské arcidiecézi a současně 
také o důležitých církevních, kulturních či spole-
čenských akcích s celorepublikovým významem. 
Obsahují základní informace o Arcibiskupství 
pražském, aktuality, kontakty, kalendář akcí, 
historii a fotogalerie. stránky nabízejí možnost 
si objednat zasílání novinek na e-mail. součástí 
portálu www.apha.cz jsou také subweby jed-
notlivých organizačních jednotek arcibiskupství, 
stránky určené speciálně pro novináře a zóna 
pro zaměstnance s informacemi pro správu 
arcidiecéze. Web www.apha.cz také umožňuje 
přispět libovolnou fi nanční částkou na různé 
zajímavé projekty prostřednictvím platebních 
karet.

www.vira.cz
Web o víře pro širokou veřejnost. V roce 2009 
navštívily www.vira.cz rekordní 1,2 milionu náv-
štěvníků. Web www.vira.cz je nejvíce navštěvo-
vanou stránkou o křesťanství v češtině a mezi 
jeho návštěvníky patří také česky mluvící kra-
jané z celého světa. Jsou zde zajímavé články 
a podněty k aktuálnímu dění ve společnosti, 
informace o křesťanské víře, texty k hlubšímu 
porozumění bibli, ke vzájemnému vztahu vědy 
a víry, podněty k budování rodiny a k výchově 
dětí, křesťanský pohled na sexualitu, biblické 

texty nedělní liturgie včetně zamyšlení, články 
k jednotlivým obdobím v roce, zajímavé odkazy 
a mnoho dalšího. Mezi velmi oblíbené služby 
patří také zasílání biblických úryvků na e-mail 
či mobilní telefon prostřednictvím sMs i on-line 
rozhovory se zajímavými osobnostmi z církev-
ního a společenského života.

www.pastorace.cz 
Web především pro lidi aktivně zapojené 
do služby v církvi. stránky obsahují materi-
ály a podklady pro pastorační práci (až 30 000 
návštěvníků za měsíc). Poskytuje podklady 
pro kněze, katechety a učitele náboženství, 
i množství článků k hlubšímu porozumění 
tématu pro širokou veřejnost. Je zde také 
liturgický kalendář, texty na nástěnky a další 
užitečné materiály.

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

http://help.vira.cz 
linka víry na internetu. Jedná se kontaktní 
křesťanskou službu pro širokou veřejnost – je 
možné obrátit se s různými problémy či dotazy 
ohledně víry prostřednictvím elektronické pošty 
na člověka, který se snaží naslouchat a spo-
lečně najít odpověď. Je zde po domluvě mož-
nost také osobního setkání či zprostředkování 
kontaktu s knězem či psychologem.

kOMuNikAČNÍ MédiAformační dny a rekolekce. kromě toho v obou 
střediscích funguje trvalá poradenská služba 
pro ty, kdo v pastoraci nebo katechezi působí.

Pastorační středisko pokračovalo také v již léta 
trvající tiskové službě. Připravovalo a rozesí-
lalo do farností pomůcku „Nedělní liturgie“, 
určenou na každou neděli. i v tomto roce byly 
připravovány monotematické letáky a seriály 
materiálů na nástěnky, rozesílané v tištěné 
formě i elektronicky, a studijní texty.

Pastorační služba pomocí elektronické pošty 
a internetových stránek se těší trvale ros-
toucímu zájmu. V roce 2009 pokračovaly 
všechny dosavadní internetové pastorační 
projekty, tedy všeobecně informující stránka 
www. vira. cz  (Abeceda víry na internetu), oso-
bám činným v pastoraci určená speciálnější 
www. pastorace.cz, linka víry na internetu                                                                                  
http://help. vira. cz, která je velmi komuni-
kativní, a stránky www. krestanstvi.cz, 
www. maria. cz a v čase Vánoc a Velikonoc 
ještě specializované stránky, určené těmto 
obdobím. trvalo i rozesílání biblických citátů 
na den a pomůcek pro porozumění božímu 
slovu na každou neděli.

celosvětovému Roku kněží byla věnována 
pozornost nejen prostřednictvím tiskovin  
a  přednášek, ale také skrze setkání kněží vždy 
z několika vikariátů s vedením arcidiecéze 
na svaté Hoře (celkem 4 setkání). Jedná se 

o součást pastorační péče o kněze kromě pra-
videlných kněžských dnů a exercicií.  

Zásadní věcí byla i v oblasti pastorace návštěva 
papeže benedikta XVi., a to jak její příprava, 
tak samotný průběh a impulsy, které přinesla. 
Návštěvě papeže předcházela delší modli-
tební příprava a samozřejmě příprava organi-
zační, na které se podílela pražská arcidiecéze 
zejména pokud šlo o ty části papežova pro-
gramu, který se odehrával v Praze a ve staré 
boleslavi.  

tak, jak se rozšiřuje spektrum akcí v oblasti 
pastorace, která se neomezuje jen na boho-
služby, tak rostou i nároky na to, aby se na pas-
torační práci v arcidiecézi podíleli nejen bis-
kupové, kněží a jáhni, ale také celá řada laiků 
– zaměstnanců i dobrovolníků, o jejichž další 
vzdělávání se starají orgány a střediska arcidi-
ecéze a teologické fakulty v Praze, Olomouci 
a Českých budějovicích. stále trvá snaha úroveň 
vzdělanosti pastoračních pracovníků zvyšovat, 
buď pravidelným studiem na různých školách, 
nebo pořádáním jednorázových setkání.
 
Pro širší veřejnost byly v některých farnostech 
(např. Praha-Vršovice, dobříš) pořádány velmi 
hodnotné přednáškové cykly. Pro kněze jsou 
pořádány vikariátní konference a kněžské dny, 
pro pastorační asistentky a asistenty zejména 
každoroční dvoudenní setkání na svaté Hoře, 
pro katechetky a katechety metodické dny, 
pro všechny pak specializované exercicie.
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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 hlu-
boké dimenze ducha a křesťansky inspirované umění je 
cestou poučení.

Realizace stavebních akcí v roce 2009 byla 
možná díky čerpaní fi nančních prostředků 
na opravy nemovitého a movitého majetku 
církve z několika zdrojů. 
Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, 
především na střešní krytiny,  činil 1 386 686 kč. 
důležitou roli sehrála zde také vzájemná soli-
darita farností, která umožnila fi nancování něk-
terých akcí prostřednictvím svépomocného 
fondu AP, a to ve výši 6 671 500 kč (včetně 
oprav prováděných na objektech spravovaných 
diecézním konzervátorským centrem). Oce-
nění za tento úspěch tedy patří jak farnostem, 
tak i duchovním správcům církevních objektů 
a odborným duchovním asistentům-technikům 
jednotlivých vikariátů. Značnou část prostředků 
zajistili dárci ve farnostech.

celkově se realizovalo 337 stavebních oprav 
včetně restaurátorských prací a opravy 15 var-
han v celkovém fi nančním objemu 133 595 000 
kč. investiční akce probíhaly v prostorách komu-
nitního centra Matky terezy a Arcibiskupského 
paláce. celková částka investičních akcí činila 
11 951 000 kč.

Významnější stavební akce (prostavěnost 
nad 1 mil. kč) v roce 2009:

oprava opěrné zdi a schodiště, vnějších 
omítek, odvodnění kostela sv. Jana Nepo-
muckého v Praze-Novém Městě
oprava ochozů věží a západního prů-
čelí kostela Matky boží před týnem                   
v Praze-starém Městě
restaurování kamenného pláště 
severního průčelí kostela sv. ludmily 
v Praze-Vinohradech
přístavba kostela sv. Prokopa 
v Praze-braníku
rekonstrukce kaple a bezbariérový přístup 
v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích
rekonstrukce střechy farní budovy u kostela 
Panny Marie královny míru v Praze-lhotce
restaurování nástěnných maleb v kostele 
stětí sv. Jana křtitele v Praze-Hostivaři
oprava čelní fasády a věží kostela sv. Anto-
nína v Praze-Holešovicích
oprava varhan v kostele Nejsvětějšího 
salvátora v Praze-starém Městě
oprava krovu a střechy kostela sv. Havla 
v Ratměřicích
oprava fary v lochovicích
oprava obvodového pláště kostela Naro-
zení sv. Jana křtitele v Osově
obnova střechy kostela sv. Václava 
v  Hrusicích

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

stAVebNÍ Akceslužba je k dispozici bezplatně a patří mezi 
průkopníky tohoto způsobu využívání internetu 
v České republice. V současné době ji zajišťuje 
zvláště tým cca patnácti dobrovolných spolu-
pracovníků z různých oblastí lidského života. 
linka víry je propojena s modulem „Otázky 
a odpovědi“ na http://otazky.vira.cz, který 
obsahuje část již položených dotazů a odpo-
vědí (po předchozím svolení tazatelů).

www.maria.cz 
stránky věnované úctě k Panně Marii, významu 
úcty ke svatým, obrazům a sochám s nábožen-
skou tematikou, mariánským modlitbám  
(zvláště růženci) a mariánské teologii.

www.manzelstvi.cz 
Projekt centra pro rodinu Arcibiskupství 
pražského (http://cpr.apha.cz). Jeho hlavním 
cílem je podpořit pozitivní pohled na manžel-
ství v pluralitním prostoru internetu. Postupně 
je vytvářen snadno dostupný a spolehlivý zdroj 
standardních informací o manželství. Náplní 
stránek jsou přehledné informace o manžel-
ství z pohledu katolické církve, a to texty 
fi lozofi cko-teologické, liturgické, pastorační 
či právní, ale také texty k obecnému povzbu-
zení a poučení. 

Vlastní obsah stránek tvoří přehledně členěný 
a průběžně aktualizovaný souhrn článků. 
tento web si získal v uplynulém roce značnou 
oblibu, zaznamenal 30 000 návštěv uživatelů 
internetu.

katalog Arcidiecéze pražské na internetu
Arcibiskupství pražské v roce 2009 dále roz-
víjelo internetovou verzi katalogu pražské 
arcidiecéze. Na adrese http://web.kata-
log.apha.cz jsou k dispozici přehledy (včetně 
kontaktů) kapitul, vikariátů, farností, charit 
a církevních škol zřízených Arcibiskupstvím 
pražským, dále přehled obcí spadajících 
do Arcidiecéze pražské, rozpis bohoslužeb 
a další důležité informace. Průběžně dochází 
k vylepšování uživatelského rozhraní a u řady 
kostelů je již také jejich stručná historie.
katalog AP nově nabízí ojedinělou mož-
nost elektronické komunikace mezi farností 
či zaměstnancem a Arcibiskupstvím pražským 
prostřednictvím šifrovaného datového spojení.
Základem katalogu je společná aktualizovaná 
databáze, která obsahuje důležité informace 
týkající se života naší arcidiecéze. katalog 
je založen na tzv. základních sídelních jed-
notkách a tím umožňuje velmi přesné vyhle-
dání potřebné informace také na základě 
zadané lokality.
Na adrese http://pda.apha.cz se nachází kata-
log 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“.
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Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 18 škol 
sdružených do 15 právnických subjektů půso-
bících na území arcidiecéze. 

školy zřízené Arcibiskupstvím pražským nav-
štěvovalo v roce 2009 celkem 2 287 dětí, žáků 
a studentů, z toho konkrétně:

7 církevních mateřských škol – 320 dětí
1 církevní základní škola – 165 žáků
1 církevní základní umělecká škola – 250 
žáků
1 církevní základní škola logopedická 
– 150 žáků
2 gymnázia – 878 studentů
3 střední školy – 183 studentů
2 vyšší odborné školy – 341 studentů
1 křesťanská pedagogicko-psychologická 
poradna    

Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizova-
tel svým školám fi nanční příspěvky na rozvoj 
a vybavení. V roce 2009 bylo celkem rozdě-
leno 1 544 tis. kč. Mimo jiné např. přispělo 
částkou 422 tis. kč na úpravy interiéru budovy 
pro ii. stupeň Veselé školy – církevní Zš a Zuš 
v soukenické ulici; křesťanskému gymnáziu 
a rovněž Arcibiskupskému gymnáziu celkovou 
částkou 579 tis. kč na vybavení, pomůcky a roz-
vojové programy; Vyšší odborné škole publicis-
tiky částkou 160 tis. kč na technické vybavení 
odborných učeben. Částkou 56 tis. kč podpo-

•
•
•

•

•
•
•
•

řilo účast 46 osob na kurzech dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků v dlouhodo-
bém projektu systematické duchovní formace 
učitelů církevních škol.

Všem církevním školám pražské arcidiecéze je 
určen výtěžek ze svatováclavské sbírky, konané 
v září. 

Odpovědnost za činnost církevních škol v arci-
diecézi – jak v oblasti vzdělávací a výchovné, tak 
i ekonomické – nese biskupský vikář pro církevní 
školství pražské arcidiecéze Mons Václav Malý. 

cÍRkeVNÍ škOlstVÍzahájení opravy ochozů a zastřešení kaplí, 
pokračování opravy interiéru, zajištění hra-
dební zdi kostela sv. bartoloměje v kolíně
celková obnova kostela sv. Václava 
v Jindicích

•

•

zahájení celkové obnovy kostela sv. Vác-
lava v žabonosech
oprava krovu a fasády kostela sv. Alžběty 
ve svatém Poli

•

•

Č. finanční příspěvek ze zdroje Prostavěnost (v kč) %

1. Vlastní, včetně darů – ostatní 40 022 000 30

2. Obecní a místní úřady 16 968 000 13

3. středočeský kraj 12 185 000 9

4. Magistrát Hlavního města Prahy 7 280 000 5

5. Havarijní program Mk ČR 3 947 000 3

6. Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón Mk ČR

3 965 000 3

7. Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností Mk ČR

5 192 000 4

8. Program záchrany architektonického dědictví  Mk ČR 12 050 000 9

9. státní rozpočet ČR 5 700 000 4

10. Program rozvoje venkova MZ ČR 9 908 000 7,5

11. Regionální Operační program 5 000 000 4

12. Program leader sZif 827 000 0,5

13. Norské fondy 663 000 0,5

14. Program restaurování movitých památek Mk ČR 1 148 000 1

15. Program isO Mk ČR  (zabezpečení) 691 000 0,5

16. Mk ČR – odbor církví 1 378 000 1

17. svépomocný fond AP 6 671 000 5

celkeM 133 595 000 100

Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav kostelů a varhan ve vikariátech podle fi nančních 
zdrojů za rok 2009:



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) reali-
zuje řadu sociálních projektů, které jsou zamě-
řeny na jednotlivé cílové skupiny potřebných 
osob. dále metodicky vede farní charity, které 
jsou buď dobrovolnickými, nebo profesionál-
ními (s právní subjektivitou) seskupeními, jež 
provádějí charitativní práci ve svých farnos-
tech. charitní sociální projekty jsou řízeny buď 
přímo z AdcH Praha, nebo jednotlivými far-
ními 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
denní stacionář pro seniory
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 evidovaná práv-
nická osoba (má právní subjektivitu). Je úče-
lovým zařízením římskokatolické církve – 
založena Arcibiskupstvím pražským. 

Adresa: londýnská 44, 120 00 Praha 2
Web: http://www.charita-adopce.cz
Prezident: dr. Vojtěch eliáš
ředitel: ing. Jaroslav Němec

Podrobnější informace lze nalézt na webo-
vých stránkách AdcH Praha, příp. ve výročních 
zprávách.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cHARitNÍ ČiNNOstJemu je podle organizační struktury Arcibis-
kupství pražského podřízena vedoucí Odboru 
církevního školství, která se svou asistentkou 
pro oblast kontroly hospodaření škol zajišťuje 
výkon správy zřizovatele a pravidelný kon-
takt se školami. Zřizovatel sleduje, kontroluje 
a vyhodnocuje své školy též z hlediska jejich 
ekonomicko-správní činnosti. Za tímto účelem 
jsou vedoucí odboru i asistentka členkami rad 
všech školských právnických osob zřízených 
Arcibiskupstvím pražským. 
 
dalšími zřizovateli škol a školských zařízení 
působících v arcidiecézi jsou Českomoravská 
provincie římské unie řádu sv. Voršily,  kon-
gregace 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 nav-
štěvovalo v roce 2009 celkem 1 573 dětí, žáků 
a studentů, z toho konkrétně:

2 církevní mateřské školy – 102 děti
2 základní církevní školy – 575 žáků
2 střední školy – 309 studentů
2 vyšší odborné školy – 374 studentů
2 domovy mládeže  – 213 ubytovaných

•
•
•
•
•

Odbor církevního školství poskytuje ředite-
lům všech církevních škol a školských zařízení 
na území arcidiecéze servisní a konzultační 
pomoc zejména v oblasti aplikace školské 
legislativy a hospodaření. Čtvrtletně svolává 
pracovní porady ředitelů a průběžně organi-
zuje odborné semináře otevřené ředitelům 
církevních škol všech zřizovatelů. Podílí se též 
na přípravě programu čtvrtletních pracovních 
setkání biskupa Václava Malého se školními 
kaplany a dalšími kněžími působícími ve ško-
lách na území arcidiecéze. 

každoroční celodenní duchovní obnova 
pro ředitele církevních škol arcidiecéze vedená 
Mons. Václavem Malým se konala v červnu 
2009 opět v krásném prostředí kláštera pre-
monstrátů v Milevsku. 

V dubnu 2009 obdržel pedagogický sbor dívčí 
katolické střední školy v Praze 1 z rukou minis-
tra školství Medaili prvního stupně ministerstva 
školství (v ČR nejvyšší možné ocenění půso-
bení v resortu školství) za práci pro handicapo-
vané a sociálně znevýhodněné žáky.

inspekční zprávy z kontrol České školní inspekce 
hodnotí církevní školy velmi dobře, zejména 
vyzdvihují přátelské a bezpečné sociální klima, 
důsledné uplatňování principů křesťanské 
etiky, úspěšnost žáků ve výsledcích vzdělávání 
a bohatou nabídku volnočasových aktivit. 
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Z fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo 
formou příspěvků rozděleno 4 469 tis. kč. 
Velká část prostředků (2 507 tis. kč) pocházela 
z výnosů Arcibiskupství pražského, které byly 
doplněny účelovou sbírkou a přijatými dary.

dalším významným výdajem Arcibiskupství 
pražského byla podpora dostavby komunit-
ního centra Matky terezy v Praze-chodově 
(příspěvek Arcibiskupství pražského ve výši 
6 189 tis. kč z fondu pastorace), podpora digi-
tálního vysílání tV Noe (kromě odeslání výtěžku 
sbírky ve výši 641 tis. kč zaslán ještě příspěvek 
Arcibiskupství pražského ve výši 237 tis. kč).

Významné byly i náklady spojené s návštěvou 
papeže benedikta XVi., který svoji státní a pas-
torační návštěvu naší země vykonal ve dnech 
26.–28. září 2009. celkové náklady na zajištění 
akcí konaných na území pražské arcidiecéze 
ve výši 7 314 tis. kč byly pokryty z více zdrojů. 
byly to sbírky konané v pražské arcidiecézi, 
a to na návštěvu svatého otce (893 tis. kč) 
a svatopetrský haléř 2009 (1 084 tis. kč), část 
výnosu sbírek na návštěvu svatého otce kona-
ných v ostatních diecézích ČR (2 119 tis. kč), 
dary (806 tis. kč) a dotace Mk ČR (380 tis. kč 
na pouť ve staré boleslavi). Významná část 
nákladů (2 032 tis. kč) byla pokryta z výnosů 
Arcibiskupství pražského.

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství praž-
ského byl příspěvek státu – zejména dotace 
odboru církví ministerstva kultury (Mk ČR), 
ze kterých 92,57 % činily dotace na platy 
duchovních včetně zdravotního a sociálního 
pojištění; ve farnostech se přijaté dotace týkaly 
hlavně oprav nemovitých kulturních památek. 
druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy 
z nájemného, významné jsou také dary 
a  sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2009 platilo 
405,16 duchovních (průměrný přepočtený 
stav). dále bylo placeno 54,51 administrativ-
ních pracovníků (také průměrný přepočtený 
stav). Průměrná hrubá měsíční mzda činila 
18 962 kč. Hlavní výdaje arcibiskupství před-
stavovaly tyto platy (a s nimi spojené výdaje 
na zdravotní a sociální pojištění), dále spo-
třebované nákupy materiálů, energií a služeb 
a náklady na opravy.

HOsPOdAřeNÍ diecéZe
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Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) v roce 2009:

Výnosy/příjmy (v tis. kč) Arcibiskupství pražské farnosti/kapituly

dotace 121 028 55 666

Nájmy apod. 58 852 58 541

dary, sbírky, příspěvky 2 475 47 959

Prodej dlouhodobého majetku 17 124 15 149

Ostatní 13 002 41 092

celkeM 212 481 218 408

Náklady/výdaje (v tis. kč) Arcibiskupství pražské farnosti/kapituly

Mzdy 104 619 10 437 

sociální a zdravotní pojištění 35 322 3 357

Odpisy, vyřazení (výdaje na dlou-
hodobý majetek)

24 871 54 078

Režie (materiál, energie, služby) 
a bohoslužebné výdaje

28 197 58  371

Opravy a údržba 14 968 92 241

dary a příspěvky 5 224 22 443

daně 8 260 5 192

Ostatní 2 575 8 610

celkeM 224 037 254 730
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Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše čin-
nost by nebyla možná bez sponzorů, dárců 
a dobrodinců. tito všichni se ve významné 
míře podílejí na našich aktivitách. důležitá je 
pro nás samozřejmě i podpora mediální, velmi 
si vážíme působení seriózních žurnalistů, kteří 
události v arcidiecézi objektivně prezentují 
na veřejnosti. děkujeme lidem, kteří se podí-
lejí na dobrém fungování arcidiecéze. Nejedná 
se jen o kněze a zaměstnance Arcibiskupství 
pražského, ale i o všechny ty, kteří nezištně 
pomáhají v každodenním životě svých farností. 
Naše poděkování patří také všem, kdo nás pro-
vází svými modlitbami. 
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