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† 14. června 2010
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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
č. ú.: 45301130/2700 UniCredit Bank 

Milí přátelé, drazí věřící,

máte před sebou útlou publikaci se základními daty o pražské 
arcidiecézi. Podle nich si lze udělat představu, jak a čím tato 
arcidiecéze žije, jak hospodaří, s jakými problémy se musí 
potýkat. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že se jedná 
o jakýsi propagační materiál či výsledky hospodaření firmy, 
jak tomu u podobných ročenek bývá. Pražská arcidiecéze 
však je místní církví, nikoliv firmou s ručením omezeným. 
Proto bych si velmi přál, abyste všechny údaje a data chápali 
spíše jako informaci o činech a událostech, za nimiž stojí živí 
lidé, spolupracovníci, se svými radostmi a úspěchy, ale také 
s prohrami.
Je to vlastně poprvé, co podobný úvod mohu psát v roli 
pražského arcibiskupa. Svatovojtěšskou berlu jsem převzal 
v dubnu roku 2010 jako 36. pražský arcibiskup s bázní, abych 
dostál tomu, co pro lidi v diecézi a pro církev udělali moji 
předchůdci. Kdybych spoléhal jen na vlastní síly a schop-
nosti, kdybych viděl arcidiecézi jako firmu, pak bych ji sice 
mohl s větším či menším úspěchem řídit, ale nikoliv vést 
jako skutečný pastýř. Ten má především na mysli své bližní, 
kterým chce a má sloužit. Nejde jen o věřící, ale i o hledající 
svůj přístup k Bohu a církvi a také o ty, kteří v církvi, kterou 
také reprezentuji, vidí jen nepochopitelný a zbytečný relikt. 
Možná právě proto jsem se svými spolupracovníky kladl 
důraz na nové přístupy – na pastoraci pomocí moderních 

sdělovacích prostředků, internetu, webových stránek, akce 
Noc kostelů a podobně. Ukázalo se, že naše společnost je 
možná víc otevřená, než jsme schopni vnímat. Právě při hle-
dání nových, mnohdy dosud nevyzkoušených cest, je velice 
důležité vědomí naděje, vložení starostí na Boha, důvěry 
v to, že pokud jsme Božími spolupracovníky, nemáme se 
čeho bát.
Jednou z klíčových událostí prvního roku mé služby ve funkci 
pražského arcibiskupa byla dohoda o svatovítské kated-
rále s prezidentem republiky.   Také následné ustanovení 
Výkonné rady katedrály potvrdilo celospolečenský význam 
této stavby v dimenzi duchovní a národní. Katedrála se tak 
mohla stát symbolem spolupráce všech lidí dobré vůle. 
Otevřenost naší místní církve vůči světu, vůči bližním – to 
vše při jasném a pevném setrvávání na obhajobě základních 
náboženských hodnot – je skutečností, kterou bych rád i 
v příštích letech rozvíjel. Stavební činnost arcidiecéze, práce 
ve školách, nemocnicích, sdělovacích prostředcích a jednot-
livých farnostech – to vše se stává jednotlivými kamínky 
v mozaice velkého obrazu pestrého a zajímavého života 
katolické církve u nás. Rád bych pozval všechny nejen k pro-
čtení této publikace, ale především ke spolupráci. Kéž by 
pro nás strohé statistické údaje byly inspirací k rozhodnutí 
zúčastnit se některého z dobrých projektů pro své bližní.

Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

ÚVODNÍ 
SLOVO

ÚDAJE 
O ORGANIZACI
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Pražskou arcidiecézi tvoří 140 farností 
sdružených do 14 vikariátů. Kromě toho je 
na jejím území zřízeno 32 míst s vlastním 
pastoračním působením, většinou klášter-
ních nebo poutních kostelů (10 z nich má 
statut duchovní správy). Pouze ve 123 far-
nostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou 
spravovány excurrendo, tedy duchovní tam 
dojíždějí. 

V Arcibiskupském semináři se připravují 
pro kněžskou službu 3 seminaristé, v řím-
ském Nepomucenu 1 seminarista.

Arcidiecéze, v níž slouží celkem 248 kněží 
(z toho 92 řeholních), 24 trvalých jáhnů, 50 
odborných duchovních asistentů a 56 pas-
toračních asistentů, sdružuje cca 371 tisíc 

katolíků a disponuje 897 sakrálními stav-
bami. 

Na území pražské arcidiecéze sídlí dále 
biskupská konference, konference vyšších 
představených mužských a ženských řeholí. 

V arcidiecézi působí členové celkem 
17 mužských a 33 ženských řeholních insti-
tutů. Česká biskupská konference sdružuje 
všechny české a moravské biskupy a stará 
se zejména o koordinaci pastoračních akti-
vit na celém území České republiky.

„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.“

PROFIL

7



STRUKTURA
ARCIBISKUPSTVÍ

Arcibiskupství pražské jako úřad je organi-
začně 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                    
 

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 biskupem a arci-
biskupem není v pravomoci, ale v hodnosti). 

Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou 
diecéze a s řízením úřadu 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 Arcibis-
kupství pražské. Náplň činnosti jednotlivých 
útvarů, odborů a speciálních středisek je 
podrobně vymezena v organizačním řádu.

interdiecézní, neboť plní uvedenou                                                                                            
funkci i pro plzeňskou diecézi)
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MILNÍKY ROKU 
2010

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010 
3.–11. ledna 2010

V roce 2010 bylo v Arcidiecézi pražské 
vybráno pro Tříkrálovou sbírku 3 902 
875,00 Kč, do sbírky se zapojilo 120 farností. 
Peníze byly použity na podporu provozu Azy-
lového domu sv.     Terezie v Praze 8 – Karlíně, 
na stavební úpravy v charitním domě pro 
seniory v Mukařově u Říčan, na podporu 
chudých dětí v Bělorusku a na výstavbu 
základní školy v africké Ugandě. Část pro-
středků ze sbírky se použila na sociální  pro-
jekty v každé farnosti.

DVACET LET AKADEMICKÉ FARNOSTI 
U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA 
1. února 2010

Římskokatolická akademická farnost Praha 
oslavila dvacetileté výročí obnovení stu-
dentské pastorace. Na programu oslav byl 
v sobotu 30. ledna taneční ples, v neděli 
31. ledna slavnostní děkovná bohoslužba 
s následným agapé a v úterý 2. února debata 
s pamětníky farnosti. 

ČESKÁ ŠKOLA V ROVNÍKOVÉ AFRICE 
1. února 2010

V ugandské Kitule,  na pozemku, který zdarma 
poskytla místní diecéze Lugazi, postavila 
z příspěvků dárců z celé České republiky 
Arcidiecézní charita Praha Základní školu sv. 
Jana Nepomuckého. Základní škola zahájila 
výuku v oblasti, kde působí program Adopce 
na dálku®. Nově zřízená škola si klade za cíl 
pomáhat dětem z nejchudších rodin ve ves-
nických oblastech.

MONS. DOMINIK DUKA 
NOVÝM ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM 
13. února 2010

Svatý otec Benedikt XVI. přijal rezignaci 
kardinála Miloslava Vlka na úřad pražského 
arcibiskupa, podanou dne 19. dubna 2007. 
Novým, v pořadí již 36. pražským arcibis-
kupem, byl jmenován dosavadní královéhra-
decký biskup Dominik Duka OP.
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ 
NOVÉHO DĚKANA KTF UK
8. března 2010

V katedrále sv.���Víta, Václava a Vojtěcha se konala 
slavnostní mše svatá u příležitosti zahájení funkčního 
období děkana Katolické teologické fakulty Univer-
zity Karlovy P. Prokopa Brože, Th.D. Byli přítomni 
zástupci univerzit, pozvání přijali také představitelé 
státu a církví. Jmenovací dekret převzal P. Brož dne 
28. ledna 2010 z rukou rektora Univerzity Karlovy 
prof.  Václava Hampla.

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
20. března 2010

Oslava XXV. světového dne mládeže se konala 
v Salesiánském středisku mládeže v Praze-Koby-
lisích. Na různá témata promluvili Mons. Karel 
Herbst, P.��Marek Orko Vácha, novinář Tomáš Něme-
ček a další. Papež Benedikt XVI. zvolil pro tento Svě-

tový den mládeže citát „Mistře dobrý, co mám dělat, 
abych dostal život věčný?“ (Mk 10,17).

OBNOVA KNĚŽSKÝCH ZÁVAZKŮ 
1. dubna 2010

Na Zelený čtvrtek při eucharistické slavnosti Missa 
Chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
obnovili kněží své závazky vyplývající ze svátosti svě-
cení a byly též posvěceny oleje k udílení svátostí.

MONS. DOMINIK DUKA 
SE UJAL ÚŘADU ARCIBISKUPA 
10. dubna 2010

Mons. Dominik Duka převzal v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha z rukou svého předchůdce kardinála 
Miloslava Vlka pražskou arcidiecézi. Po přečtení buly, 
kterou papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Duku 
do úřadu, mu kardinál Vlk předal biskupský stolec 
a berlu. Přítomni byli významní ústavní činitelé, prezi-
dent Václav Klaus a také bývalý prezident Václav Havel. 
Přítomný krakovský kardinál Franciszek Macharski 
prožíval nejen s polskými hosty smutnou událost, kdy 
polský prezident a přes sto dalších cestujících zahy-
nuli tohoto dne při leteckém neštěstí.

„Kardinál Vlk předal svému 
nástupci, Mons. Dominiku Dukovi, 
biskupský stolec a berlu.“

MILNÍKY
ROKU 2010
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SLAVNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ 
O SPOLEČNÉ PÉČI O KATEDRÁLU 
24. května 2010

Arcibiskup pražský Dominik Duka a prezident 
republiky Václav Klaus podepsali v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní prohlášení 
o úpravě vzájemných vztahů při péči o katedrálu.

NOC KOSTELŮ 
28. května 2010

Noc kostelů začala krátce před 18. hodinou 
vyzváněním zvonů a trvala do půlnoci. Otevřeno 
bylo 68 církevních staveb, katolických i evange-
lických, a organizátoři zaznamenali přes 50 000 
návštěvnických vstupů. K vidění byly též i jinak 
nepřístupné prostory – kostelní věže, zvonice, 
sakristie apod.

TICHÝ HLAS PRO SVATOU ZEMI 
3. června 2010

V rámci IX. ročníku festivalu „Tichý hlas pro Sva-
tou zemi“ se v Libčicích nad  Vltavou sešli křesťané 
a židé, aby společně dali najevo svou touhu 
po pokoji a míru ve Svaté zemi. Tradičně festival 
zahájila ekumenická bohoslužba, po které násle-

doval hudební program a diskusní blok o Svaté 
zemi, o Izraeli a o dialogu mezi židy a křesťany.

INTERNETOVÉ STRÁNKY 
ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO 
22. června 2010

Na osobních stránkách arcibiskupa pražského 
jsou pravidelně umisťovány aktuální články, texty 
přednášek, kázání a rozhovory. Kromě fotografií 
je zde též virtuální prohlídka katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha a Arcibiskupského paláce 
(www.dominikduka.cz). 

ZEMŘEL BISKUP JAROSLAV ŠKARVADA 
14. června 2010

Ve věku nedožitých 86 let zemřel v Praze 
Mons. ThDr.� Jaroslav Škarvada, emeritní pomocný 
biskup pražský. Narodil se 14. září 1924 v Praze. 
Studoval Lateránskou a Gregoriánskou univer-
zitu. Na kněze byl vysvěcen 12. března 1949. 
Dne 6. ledna 1983 byl papežem Janem Pavlem II. 
v bazilice sv. Petra vysvěcen na biskupa. Pražským 
pomocným biskupem byl jmenován 28. srpna 
1991. Prezident republiky��Václav Klaus mu 28. říj-
na 2003 udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vyni-
kající zásluhy o demokracii a lidská práva.

ARCIBISKUP DUKA PŘEDSEDOU ČBK 
20.–21. dubna 2010

Biskupové zvolili nové vedení na zasedání České 
biskupské konference, které se konalo v Praze. Jubi-
lejní 80. plenární zasedání zahájil duchovním slovem 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

FESTIVAL SOUČASNÉ PUBLICISTIKY 
29.–30. dubna 2010

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze (zřízená 
Arcibiskupstvím pražským) pořádala v prostorách 
klubu Roxy/NoD festival současné publicistiky 
Všemi směry. Nosnou částí programu byly panelové 
diskuze věnované tématu mediálního vlivu na cho-
vání a rozhodování společnosti (kazuistika ekono-
mické krize) a přístupu médií k informačním zdro-
jům (otázka lobbyingu).

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
8. května 2010

Arcibiskupství pražské a Svatá Hora pořádaly již 
9. arcidiecézní pouť za duchovní povolání v bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Sou-

částí odpoledního programu byla beseda s novým 
pražským arcibiskupem a se seminaristy. 

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
ARCIBISKUPSKÉHO SEMINÁŘE 
11. května 2010

Arcibiskupský seminář v Praze zahájil provoz nových 
internetových stránek, jejichž cílem je přiblížit život 
v semináři. Novou podobou internetových stránek 
reaguje na moderní trendy v komunikaci s uživateli 
internetu, chce nabídnout kvalitnější informační ser-
vis s prvky interakce a více se přiblížit veřejnosti 
(www.arcs.cuni.cz). 

OSLAVY SV.  JANA NEPOMUCKÉHO 
13.–16. května 2010

Hlavním bodem oslav svátku sv.�Jana Nepomuckého 
byla poutní slavnost v pražské katedrále celebrovaná 
arcibiskupem pražským, který převzal nad svatoján-
skými oslavami záštitu. Po skočení mše se vydalo 
procesí od katedrály k soše sv. Jana Nepomuckého 
na Karlově mostě. Program byl inspirován barokními 
vodními slavnostmi Navalis, které se na Vltavě pravi-
delně pořádaly již od roku 1715.

MILNÍKY
ROKU 2010

MILNÍKY
ROKU 2010
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USTANOVENÍ VÝKONNÉ RADY KATEDRÁLY 
19. srpna 2010

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha se má stát 
duchovním domovem naší země. Na tom se shodli 
členové nově ustavené výkonné rady katedrály, 
která bude řídit život Svatovítského chrámu a řešit 
konkrétní úkoly s tím spojené. Členy výkonné rady 
jsou zástupci Metropolitní kapituly, Arcibiskupství 
pražského a Kanceláře prezidenta republiky. 

DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ 
10.–28. září 2010

Farnost Dobříš spolu se Sborem Českobratrské 
církve evangelické v Dobříši připravila tradiční kul-
turní charitativní festival „Dobříšské záření 2010“. 
Na programu byly koncerty, besedy a soutěže 
pro děti. Výtěžek z festivalu byl věnován Farní Cha-
ritě ve Starém Kníně, která poskytuje sociální pomoc 
lidem v tísni a provozuje azylový dům pro matky 
s dětmi.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE 
11. září 2010

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze při-
jali vzkládáním rukou a modlitbou biskupa Karla 
Herbsta jáhenské svěcení dva seminaristé arcidie-
céze pražské: Radim Cigánek a Martin Sklenář. 

OTEVŘENÍ KOSTELA V ŽABONOSECH 
23. září 2010

Po ukončení více než rok trvající celkové opravy byl 
po několika desetiletích opět pro veřejnost zpří-
stupněn románský kostel sv. Václava, vybudovaný 
na místě původního kostela postaveného po roce 
950. Při příležitosti slavnostního otevření požehnal 
arcibiskup pražský nový zvon.

SOCHA SV. �VÁCLAVA PRO VRŠOVICKÝ KOSTEL 
28. září 2010

Na funkcionalistický kostel ve Vršovicích, který byl 
postaven před 80 lety podle návrhu architekta Josefa 
Gočára, byla vyzdvižena socha sv. Václava. Bronzová 
socha měří i s kopím téměř čtyři metry, váží 600 kg.

MILNÍKY
ROKU 2010
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emeritní biskup pražský.“



účastnili generální audience u svatého otce Bene-
dikta XVI. a děkovné bohoslužby za papežskou 
návštěvu České republiky v bazilice sv. Petra 
ve Vatikánu. Pouť byla zakončena slavnostní 
bohoslužbou v bazilice sv. Jana v Lateránu.

OSLAVY 17. LISTOPADU
17. listopadu 2010

V katedrále sv. �Víta, Václava a Vojtěcha se konala 
oslava státního svátku „Den boje za svobodu 
a demokracii“. Po úvodní modlitbě, projevu pre-
zidenta republiky, zástupců křesťanských církví 
a představitelů univerzit zaznělo Mozartovo 
Requiem. Arcibiskup pražský spolu s preziden-
tem republiky otevřeli katedrálu všem, kdo si 
chtěli připomenout, že svoboda je dar, kterého 
se nám dostává díky těm, kdo o něj usilují.

VÝSTAVA KAREL ŠKRÉTA (1610–1674): 
DOBA A DÍLO 
26. listopadu 2010 – 10. dubna 2011

Výstavu připravila Národní galerie v Praze ve spo-
lupráci se Správou Pražského hradu a s Arcibis-
kupstvím pražským. Záštitu nad výstavou převzali 
arcibiskup pražský a prezident republiky.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AZYLOVÉHO DOMU 
V BEROUNĚ-LOCHOVICÍCH 
9. prosince 2010

Zrekonstruovaný a nově vybavený charitní Azy-
lový dům sv.� Josefa pro matky s dětmi v Berouně-
Lochovicích požehnal při příležitosti slavnost-
ního otevření arcibiskup pražský. Účastníci se 
seznámili s peripetiemi výstavby domu a s jeho 
budoucím fungováním. Dům je určen matkám, 
popřípadě otcům v krizové životní situaci (roz-
vod, ztráta bydlení, oběti domácího násilí a jiné), 
ale také úplným rodinám bez přístřeší a je umís-
těn v objektu bývalé fary v obci Lochovice vzdá-
lené 10 km od Hořovic.

OBĚD PRO CHUDÉ A OSAMĚLÉ 
V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI 
25. prosince 2010

Tradiční vánoční oběd pro chudé, který v Arci-
biskupském paláci pořádalo laické katolické 
hnutí Komunita Sant´Egidio, zahájil arcibiskup 
pražský. Kromě oběda obdrželi pozvaní hosté 
také dárky. 

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 
28. září 2010

Program byl zahájen v předvečer svátku v bazilice 
sv. Václava slavnostním svatováclavským koncer-
tem a nešporami. Slavnostní koncelebrované poutní 
bohoslužbě předsedal arcibiskup pražský. Po skon-
čení bohoslužby byla v kryptě sv. Kosmy a Damiána 
v bazilice sv. Václava vystavena lebka sv. Václava. 
Odpolední kulturní program na Mariánském náměstí 
uzavřel historický průvod knížete Václava.

UVEDENÍ NOVÉ KNIHY P. MILOŠE SZABO 
29. září 2010

V nakladatelství Libri vyšla kniha „Olšanské hřbi-
tovy“ od Miloše Szabo. Slavností uvedení knihy 
o největším z pražských hřbitovů proběhlo v kostele 
sv. Prokopa na Žižkově. 

NOVÉ CENTRUM CHARITY 
V KRALUPECH NAD VLTAVOU 
7. října 2010

Arcibiskup pražský za účasti dalších zástupců církve 
a veřejného života slavnostně otevřel Centrum soci-
álních služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou. Toto 
centrum bude poskytovat několik druhů sociálních 
služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, soci-
ální poradenství a azylový dům pro matky s dětmi. 

SYMPOZIUM NAD TEXTY PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
5. listopadu 2010

Katolická teologická fakulta UK a Arcibiskupství 
pražské uspořádaly sympozium nad papežovými 
texty pronesenými během jeho loňské návštěvy 
v České republice. Se svými příspěvky vystoupili 
kardinál Miloslav Vlk, prof. Tomáš Halík, doc. Jaroslav 
Šebek, doc. Stanislav Balík a další.

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 
9.–11. listopadu 2010

Pouť byla zahájena slavnostní bohoslužbou v bazilice 
Santa Maria Maggiore. Následující den se poutníci 

„Bylo otevřeno nové centrum charity 
v Kralupech nad Vltavou 
a nově vybavený Azylový dům pro matky 
s dětmi v Berouně-Lochovicích.“

MILNÍKY
ROKU 2010

MILNÍKY
ROKU 2010
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PASTORACE

Pastorace v pražské arcidiecézi má různý cha-
rakter podle oblastí, v nichž se koná.  Střed 
Prahy je charakteristický tím, že je v něm 
poměrně málo stálých obyvatel, ale velké 
množství je těch, kteří do této oblasti při-
cházejí. Jsou to jednak obyvatelé jiných částí 
Prahy, dále obyvatelé České republiky, kteří 
v Praze nebydlí, a konečně nemalé množství 
cizinců různých národností. Pastoraci v cen-
tru Prahy vykonávají zejména příslušníci 
řeholí a část této pastorace se nabízí také 
v cizích jazycích.  
V pražských farnostech se koná běžná farní 
pastorace, pro kterou je charakteristické 
poměrně velké množství příprav dospělých 
k přijetí svátostí včetně náročného vedení 
katechumenátu, tedy přípravy k přijetí ini-
ciačních svátostí. Součástí pastorační práce 
ve většině pražských farností jsou, kromě 
katechetických programů, i speciální pro-
gramy pro děti předškolního i školního věku.  
V Praze se také na pastoraci podílejí spe-
ciální střediska arcibiskupství – Pastorační 
středisko, Katechetické středisko, Centrum 
pro rodinu, Misijní centrum a Arcidiecézní 
centrum pro mládež. Dále jsou zde dvě 

farnosti pro cizince – polská a slovenská 
– a cizojazyčné komunity: francouzská, ame-
rická, německá, vietnamská, korejská.  
Udílení svátostí s sebou nese zpravidla dost 
dlouhé a náročné přípravy těch, kdo je přijí-
mají, respektive rodičů křtěných dětí.  V roce 
2010 bylo v pražské arcidiecézi pokřtěno 
2 753 osob, z toho 270 osob starších 14 let, 
které procházejí katechumenátem, který trvá 
zpravidla rok i déle. Církevní sňatek uzavřelo 
668 párů, což opět znamená nutnou pří-
pravu, sestávající zpravidla z více než jednoho 
setkání. Biskupové biřmovali 446 osob, které 
dnes také procházejí zpravidla několikamě-
síční přípravou. 
V Praze je rozvinuta také kategoriální pas-
torace:  Akademická farnost v Praze se dále 
rozvíjí a slouží jak pastorační péči o aka-
demickou obec, tak vzdělávání a podpoře 
a šíření hodnotné kultury. Dále je zde vězeň-
ská pastorace a nemocniční pastorace, a to 
nejen v církevní nemocnici Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského, ale i v jiných 
zdravotnických zařízeních podle toho, jak 
jsou této službě otevřena, a podle perso-
nálních možností. Do kategoriální pastorace 
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vané stránky, zaměřené na tato období. Trvalo 
i rozesílání biblických citátů na den a pomůcek 
pro porozumění Božímu slovu na každou neděli.
Druhou charakteristickou pastorační oblastí 
v pražské arcidiecézi je blízké okolí Prahy, dnes 
mnohde už i součást Prahy, kde je intenzivnější 
výstavba. V těchto oblastech se pastorace zamě-
řuje s určitým důrazem na rodiny s malými a men-
šími dětmi, kterých v těchto místech přibývá. 

Takzvaný venkov, který tvoří téměř polovinu arci-
diecéze, není dnes po pastorační stránce pod-
statně vzdálen městským poměrům. Problémem 
je zde ale nemožnost personálně dostatečně 
zajistit pastorační službu v oblastech, kde není 
ani velká hustota obyvatel, ani velký počet aktiv-
ních farníků. Také množství kvalifikovaných laiků, 
kteří se mohou na pastoraci podílet, není většinou 
v této oblasti dostatečný. 

Tak, jak se rozšiřuje spektrum akcí v oblasti pas-
torace, která se neomezuje jen na bohoslužby, 
tak rostou nároky na to, aby se na pastorační 
práci v arcidiecézi podíleli nejen biskupové, kněží 
a jáhni, ale také celá řada laiků – zaměstnanců 
i dobrovolníků, o jejichž další vzdělávání se starají 
orgány a střediska arcidiecéze a teologické fakulty 
v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích. Stále 

trvá snaha úroveň vzdělanosti pastoračních pra-
covníků zvyšovat, a to buď pravidelným studiem 
na různých školách, nebo pořádáním jednorá-
zových setkání.  Pravidelnou pastoraci doplňují 
přednášky a diskuse pro širokou veřejnost. Konají 
se jak v Praze, tak mimo Prahu. I když většinou 
nepředstavují dlouhodobé vzdělávání, podílejí se 
na rozšiřování obzoru jejich obyvatel. Byly zpra-
vidla konány velmi kompetentními osobami a byly 
také dobře navštěvované. Pro kněze jsou pořá-
dány vikariátní konference a kněžské dny, pro pas-
torační asistenty zejména každoroční dvoudenní 
setkání na Svaté Hoře, pro katechety metodické 
dny, pro všechny pak specializované exercicie.

Do pastoračních programů zasáhly v roce 2010 
i dvě dlouhodobější akce – příprava na cyrilome-
todějské výročí roku 2013 a programy k osmis-
tému výročí narození svaté Anežky České, které 
připadá na rok 2011.  

V souhrnu lze říci, že pravidelná farní pastorace, 
která je základní formou pastorační služby církve, 
byla a má i nadále být doplňována jakožto inte-
grální součást pastorační práce a péče kategoriální 
pastorací, vzdělávacími akcemi a pastorací, která 
v rámci farností i v rámci diecéze slouží specific-
kým potřebám jednotlivců i menších skupin.  

je třeba řadit také pastorační službu školských kap-
lanů na školách, jejichž zřizovatelem je Arcibiskupství 
pražské. V pastoraci mládeže neprobíhaly jen pasto-
rační akce pro mladé, ale pokračovala i dlouhodobá 
příprava animátorů skupin mladých, kterou organizuje 
Arcidiecézní centrum pro mládež. Dále toto centrum 
pořádalo opět úspěšný několikadílný kurz Škola part-
nerství pro adepty manželství. 

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, veřejnou evangelizaci v Praze v rámci 
Jarních slavností Prahy 2.
Pro dvojice vstupující do manželství uspořádalo Cen-
trum pro rodinu i v roce 2010 obvyklé tři cykly osmi-
dílných příprav na manželství. Kromě toho pořádalo 
programy pro manžele a rodiče – na několika mís-
tech diecéze Program efektivního rodičovství krok 
za krokem a také setkání pro manželky. Dále pravi-
delné programy pro osamělé maminky s dětmi a také 
arcidiecézní pouť rodin. Manželstvím, která se ocitla 
v obtížích, slouží manželská poradna. 

Péčí o laiky, kteří v diecézi slouží druhým, se zabý-
valo zejména Pastorační středisko a Katechetické 
středisko. Pastorační středisko pořádalo programy 
pro lektory a pro služebníky eucharistie a kurz pro ty, 
kdo pomáhají ve farnostech. Katechetické středisko 
pokračovalo v provozování katechetického kurzu 
a pořádalo pro katechety formační dny a rekolekce. 
S Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy 
se také podílelo na organizování Univerzity třetího 
věku, tedy vzdělávání dospělých. Kromě toho v obou 
střediscích funguje trvalá poradenská služba pro ty, 
kdo v pastoraci nebo katechezi působí. 
Pastorační středisko pokračovalo také v již léta trva-
jící tiskové službě. Připravovalo a rozesílalo do far-
ností pomůcku „Nedělní liturgie“, určenou na každou 
neděli. I v tomto roce byly připravovány monotema-
tické letáky a seriály materiálů na nástěnku, rozesílané 
v tištěné formě i elektronicky, a studijní texty.
Pastorační služba pomocí elektronické pošty a inter-
netových stránek se jeví jako stále důležitější a její 
rozsah se zvětšuje tak, jak přibývá domácností vyba-
vených internetem.  
V roce 2010 pokračovaly všechny dosavadní interne-
tové pastorační projekty (www.vira.cz, www.pasto-
race.cz, http://help.vira.cz, www.krestanstvi.cz a www.
maria.cz) a v čase Vánoc a Velikonoc ještě specializo-
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„Pastoraci doplňují přednášky 
a diskuse pro širokou veřejnost.“



KOMUNIKAČNÍ
MÉDIA

INTERNETOVÉ PROJEKTY

www.apha.cz 
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. 
Informují o dění v pražské arcidiecézi 
a současně také o důležitých církevních, 
kulturních či společenských akcích s celo-
republikovým významem. Obsahují základní 
informace o Arcibiskupství pražském, aktu-
ality, kontakty, kalendář akcí, historii a foto-
galerie. Stránky nabízejí možnost objednat si 
zasílání novinek na e-mail. Součástí portálu 
www.apha.cz jsou také subweby jednot-
livých organizačních jednotek arcibiskup-
ství, stránky určené speciálně pro novináře 
a zóna pro zaměstnance s informacemi 
pro správu arcidiecéze. 
Web www.apha.cz také umožňuje přispět 
libovolnou finanční částkou na různé zají-
mavé projekty prostřednictvím platebních 
karet.

www.DominikDuka.cz 
Osobní stránky arcibiskupa Dominika Duky. 
Na těchto stránkách najdete rozhovory, 
kázání, články a podněty k zamyšlení od pana 

arcibiskupa. Je zde také fotogalerie a virtu-
ální procházka budovou arcibiskupství.

www.kardinal.cz 
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka. 
Zde najdete především osobní postřehy 
k různým aktuálním tématům a informace 
ze života pana kardinála.

www.vira.cz 
Web o víře pro širokou veřejnost. V roce 
2010 navštívily www.vira.cz rekordní 
1,3 milionu návštěvníků. Web www.vira.cz je 
nejvíce navštěvovaným webem o křesťan-
ství 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 porozu-
mění Bibli, ke vzájemnému vztahu vědy a víry, 
podněty k budování rodiny a k výchově 
dětí, křesťanský pohled na sexualitu, bib-
lické texty nedělní liturgie včetně zamyšlení, 
články k jednotlivým obdobím v roce, zají-
mavé odkazy a mnoho dalšího. Mezi velmi 
oblíbené služby patří také zasílání biblických 
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dostupný a spolehlivý zdroj standardních infor-
mací o manželství. Náplní stránek jsou přehledné 
informace o manželství z pohledu katolické 
církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgické, 
pastorační či právní, ale také texty k obecnému 
povzbuzení a poučení. Vlastní obsah stránek tvoří 
přehledně členěný a průběžně aktualizovaný sou-
hrn článků. Tento web si získal v uplynulém roce 
oblibu, v roce 2010 zaznamenal 34 000 návštěv 
uživatelů internetu.

Katalog Arcidiecéze pražské na Internetu
Arcibiskupství pražské v roce 2010 dále rozví-
jelo internetovou verzi katalogu pražské arcidi-
ecéze. Na adrese http://k.apha.cz jsou k dispo-
zici přehledy (včetně kontaktů) kapitul, vikariátů, 
farností, charit, církevních škol zřízených AP, dále 
přehled obcí spadajících do arcidiecéze pražské, 
rozpis bohoslužeb a další důležité informace. 
Průběžně dochází k vylepšování uživatelského 
rozhraní a u řady kostelů je také jejich stručná 
historie.

Katalog AP nabízí také ojedinělou možnost elek-
tronické komunikace mezi farností či zaměstnan-
cem 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 jednotkách 
a tím umožňuje velmi přesné vyhledání potřebné 
informace také na základě zadané lokality.

Na adrese http://m.apha.cz se nachází katalog 
v odlehčené podobě – vhodný zvláště pro poma-
lejší připojení, mobilní telefony a kapesní komu-
nikátory. Tato verze je vhodná zvláště pro velmi 
rychlé vyhledání bohoslužby či kontaktu přímo 
„v terénu“.

úryvků na zadaný e-mail či mobilní telefon prostřed-
nictvím SMS i on-line rozhovory se zajímavými osob-
nostmi z církevního a společenského života.
Během uplynulého roku web procházel generální 
přestavbou celého systému.

www.pastorace.cz 
Web především pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. Stránky obsahují materiály a podklady 
pro pastorační práci (až 35 000 návštěvníků 
za měsíc). 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 
užitečné materiály.

http://help.vira.cz – Linka víry na Internetu. 
Jedná se kontaktní křesťanskou službu pro širokou 
veřejnost – je možné se obrátit 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 možnost 
také osobního setkání či zprostředkování kontaktu 
s knězem či psychologem.

Služba je k dispozici bezplatně a patří mezi průkop-
níky tohoto způsobu využívání Internetu v České 
republice. V současné době ji zajišťuje tým cca 
15 dobrovolných spolupracovníků 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 odpovědí 
(po předchozím svolení tazatelů).

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

www.manzelstvi.cz 
Projekt Centra pro rodinu při Arcibiskupství 
pražském (http://cpr.apha.cz). Jeho hlavním cílem je 
podpořit pozitivní pohled na manželství v pluralit-
ním prostoru internetu. Postupně vytváříme snadno 

„Během uplynulého roku prošel
web www.vira.cz generální pře-
stavbou; navštívily jej cca 1,3 mili-
onu uživatelů.“

„Katalog AP nabízí také 
ojedinělou možnost 
elektronické komunikace 
mezi farností či zaměstnancem 
a Arcibiskupstvím pražským 
prostřednictvím šifrovaného 
datového spojení.“

KOMUNIKAČNÍ
MÉDIA

KOMUNIKAČNÍ
MÉDIA
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STAVEBNÍ AKCE

Realizace stavebních akcí v roce 2010 byla 
možná díky čerpání finančních prostředků 
na opravy nemovitého a movitého majetku 
církve z několika zdrojů. Příspěvek Arci-
biskupství pražského na materiály, přede-
vším na střešní krytiny, činil 972 000 Kč. 
Důležitou roli zde sehrála také vzájemná 
solidarita našich farností, která umožnila 
financování některých akcí prostřednictvím 
Svépomocného fondu AP ve výši 5 625 666 
Kč. Značnou část prostředků zajistili dárci 
ve farnostech. Celkově se realizovalo 281 
stavebních oprav vč. restaurátorských prací 
a opravy 14 varhan v celkovém finančním 
objemu 123 319 000 Kč. V prostorách Arci-
biskupského paláce proběhly investiční akce 
za celkovou částku 2 166 000 Kč.

Významnější stavební akce v roce 2010:
oprava opěrné zdi, schodiště a krovu 
kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze-              
-Novém Městě
oprava jižní fasády a vitráží kostela 
sv. Ducha v Praze-Starém Městě
oprava pláště objektu Týnské školy
celková rekonstrukce varhan kostela 

•

•

•
•

Nejsvětějšího Salvátora v Praze-Starém 
Městě
přístavba kostela sv. Prokopa v Praze-Bra-
níku
instalace sochy sv. Václava a rekonstrukce 
kaple kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích
restaurování nástěnných maleb a oprava 
střechy v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v Praze-Hostivaři
restaurování vitráží v kostele Nejsvětěj-
šího Srdce Páně v Praze-Vinohradech
oprava čelní fasády a věží kostela sv.  Anto-
nína v Praze-Holešovicích
restaurování fasády a oprava ohradní zdi 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze-
-Dolních Počernicích
obnova střechy hospodářské budovy 
v areálu fary v Říčanech
celková obnova střechy kostela sv. Jana 
Nepomuckého ve Štěchovicích
oprava fasády, střechy a odvodnění kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích
pokračování opravy ochozů a zastřešení 
kaplí kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
oprava střechy lodi kostela sv. Václava 
v Nové Vsi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Č. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ZE ZDROJE PROSTAVĚNOST (v Kč) %

1. Vlastní, včetně darů – ostatní 39 898 000 32,5

2. Obecní a místní úřady 14 993 000 12

3. Středočeský kraj 6 558 000 5

4. Magistrát Hlavního města Prahy 9 815 000 8

5. Havarijní program MK ČR 4 173 000 3,5

6. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón MK ČR a program péče o vesnické zóny MK ČR 3 011 000 2,5

7. Program obnovy kult. památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR 5 328 000 4

8. Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 8 291 000 7

9. Státní rozpočet ČR 1 051 000 0,9

10. Program rozvoje venkova MZ ČR 12 241 000 10

11. Prostředky EU získané prostřednictvím programu MAS 3 456 000 3

12. Norské fondy 6 826 000 5,5

13. Program restaurování movitých památek MK ČR 677 000 0,5

14. Program ISO MK ČR (zabezpečení) 90 000 0,1

15. MK ČR – odbor církví 1 285 000 1

16. Svépomocný fond AP 5 626 000 4,5

CELKEM 123 319 000 100

Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav kostelů a varhan ve vikariátech podle finančních zdrojů za rok 2010:

„A když vy, stavitelé, přestanete hledět 
k užitku, stanete se většími i vy. Zrodit se 
můžete jen v uskutečňování opravdového 
díla, neboť jenom takové dílo,  které neslouží 
vám, ale naopak vás donutí, abyste sloužili vy 
jemu, z vás vydobude všechny síly.  A umožní 
vám, abyste vystoupili sami ze sebe. Jak by se 
mohli zrodit velcí stavitelé nad díly, jež sama 
veliká nejsou? Stanete se velkými jen tehdy, 
pokud kameny, které hodláte obdařit mocí, 
nebudou předmětem soupeření, útulkem 
pro pohodlí nebo čímkoli jiným, určeným 
k hmatatelnému užitku, ale podstavcem, 
schodištěm a lodí plující k Bohu.“

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela

STAVEBNÍ
AKCE

30

pokračování celkové obnovy kostela sv. Václava 
v Žabonosech
oprava věže kostela Narození Panny Marie v Košicích

•

•

restaurování budovy konventu v Zásmukách
celková oprava kostela sv. Filipa a Jakuba v Mni-
chovicích

•
•



Školy a školská zařízení těchto zřizovatelů nav-
štěvovalo v roce 2010 celkem 1624 dětí, žáků 
a studentů, z toho konkrétně:

3 církevní mateřské školy – 119 dětí
2 základní církevní školy – 603 žáků
2 střední školy – 311 studentů
2 vyšší odborné školy – 380 studentů
2 domovy mládeže – 211 ubytovaných

Mezi těmito školami je nově od 1. září 2010 
Mateřská škola sv. Augustina v Praze 4 zřízená 
Českou provincií Řádu sv.  Augustina.

Odbor církevního školství (OCŠ) poskytuje 
ředitelům všech církevních škol a školských zaří-
zení na území arcidiecéze servisní a konzultační 
pomoc zejména v oblasti aplikace školské legis-
lativy a hospodaření. Čtvrtletně svolává pracovní 
porady ředitelů a průběžně organizuje odborné 
semináře otevřené ředitelům církevních škol 
všech zřizovatelů. Podílí se též na přípravě pro-
gramu čtvrtletních pracovních setkání pana bis-
kupa Mons. Václava Malého se školními kaplany 
a dalšími kněžími působícími ve školách na území 
arcidiecéze. 

•
•
•
•
•

V květnu 2010 připravil OCŠ celodenní společný 
výlet dětí církevních mateřských škol pražské 
arcidiecéze na Pohádkový hrad Okoř s účastí 
270 dětí.

Každoroční celodenní duchovní obnova pro ředi-
tele církevních škol arcidiecéze vedená panem 
biskupem Mons. Václavem Malým se konala 
v červnu 2010 v prostředí nového komunitního 
centra v Uhlířských Janovicích.

Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizova-
tel svým školám finanční příspěvky na rozvoj 
a vybavení.  V roce 2010 bylo celkem rozděleno 
1,384 mil. Kč, mimo jiné například na podporu 
vzdělávacích a formačních programů pro peda-
gogy, podporu programů zvyšování kvality řízení, 
jako finanční spoluúčast na projektech škol 
podpořených sdružením Renovabis, na učební 
pomůcky a obnovu materiálního vybavení.  Všem 
církevním školám pražské arcidiecéze je určen 
výtěžek ze Svatováclavské sbírky, konané každo-
ročně v září. 

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem patnácti 
školských právnických osob, které vykonávají čin-
nost církevních škol a školských zařízení působících 
na území arcidiecéze jak v Praze, tak ve Středočes-
kém kraji. 

Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským navštěvo-
valo v roce 2010 celkem 2 331 dětí, žáků a studentů, 
z toho konkrétně:

7 církevních mateřských škol – 320 dětí
1 církevní základní škola – 201 žáků
1 církevní základní umělecká škola – 250 žáků
1 církevní základní škola logopedická – 150 žáků
2 gymnázia – 871 studentů
3 střední školy – 183 studentů
2 vyšší odborné školy – 356 studentů
1 křesťanská pedagogicko-psychologická poradna    

Odpovědnost za činnost církevních škol v arcidie-
cézi - jak v oblasti vzdělávací a výchovné, tak i eko-

•
•
•
•
•
•
•
•

nomické - nese biskupský vikář pro církevní školství 
pražské arcidiecéze, pomocný biskup Mons. Václav 
Malý. 

Výkon správy zřizovatele vůči školám a pravidelný 
kontakt se školami zajišťují pracovnice odboru cír-
kevního školství, které sledují, kontrolují a vyhodno-
cují školy též z hlediska jejich ekonomicko-správní 
činnosti. Za tímto účelem jsou vedoucí odboru i její 
asistentka pro kontrolu hospodaření škol členkami 
rad všech školských právnických osob zřízených 
Arcibiskupstvím pražským. 

Významnou událostí roku bylo svěcení kaple 
v budově Veselé školy – základní církevní školy 
a ZUŠ v Soukenické ul. 20 panem kardinálem Milo-
slavem Vlkem 18. února 2010.

Dalšími zřizovateli škol a školských zařízení půso-
bících 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 provincie Řádu sv.  Augustina, 
Česká kongregace sester dominikánek a Kongregace 
školských sester sv. Františka. 

„Školy zřízené arcibiskupstvím
navštěvovalo v roce 2010 celkem
2 331 dětí, žáků a studentů.“

CÍRKEVNÍ
ŠKOLSTVÍ

CÍRKEVNÍ
ŠKOLSTVÍ
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Základním posláním Arcidiecézní charity Praha 
(ADCH Praha) je pomoc lidem v nouzi na princi-
pech křesťanské lásky, bez ohledu na jejich nábožen-
skou, politickou nebo rasovou příslušnost.

ADCH Praha poskytuje pomoc těm, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společ-
nosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi v tísni, 
lidem se zdravotním postižením, seniorům, lidem 
bez domova, mládeži z dětských domovů, obětem 
obchodování s lidmi, obětem domácího násilí, mig-
rantům. Významnou činností ADCH Praha je také 
humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolu-
práce. V oblasti vzdělávání, zdravotní péče, prevence 
a místního rozvoje jsou podporovány nejchudší děti, 
rodiny a celé komunity k dosažení soběstačnosti 
a trvale vyšší životní úrovně.

ADCH Praha realizuje řadu sociálních projektů, 
které jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny 
potřebných osob. Dále metodicky vede Farní cha-

rity, které jsou buď dobrovolnickými, nebo profe-
sionálními (s právní subjektivitou) seskupeními, jež 
provádějí charitativní práci ve svých farnostech. 
V Arcidiecézi pražské pracuje 40 farních charit.

Arcidiecézní charita Praha je evidovaná právnická 
osoba (má právní subjektivitu). Je účelovým zaříze-
ním římskokatolické církve – založena Arcibiskup-
stvím pražským. 

Londýnská 44, 120 00 Praha 2
www: charita-adopce.cz

Prezident: Dr.  Vojtěch Eliáš
Ředitel: Ing. Jaroslav Němec

Podrobnější informace lze nalézt na webových strán-
kách ADCH Praha, příp. ve výročních zprávách.„Základním posláním

 Arcidiecézní charity Praha 
je pomoc lidem v nouzi.“

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

Arcibiskupství pražské v roce 2010 platilo 411,66 
duchovních (průměrný přepočtený stav). Dále bylo 

placeno 54,60 administrativních pracovníků (také 
průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá měsíční 
mzda činila 19 308 Kč. 

Hlavní výdaje arcibiskupství představovaly tyto platy 
(a s nimi spojené výdaje na zdravotní a sociální pojiš-
tění), dále spotřebované nákupy materiálů, energií 
a služeb a náklady na opravy.

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

HOSPODAŘENÍ
DIECÉZE
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VÝNOSY/PŘÍJMY (v tis. Kč) ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ FARNOSTI, KAPITULY

Dotace 130 652 45 047

Nájmy apod. 62 499 70 970

Dary, sbírky, příspěvky 2 145 38 094

Prodej dlouhodobého majetku 8 389 46 736

Ostatní 8 604 40 453

CELKEM 212 289 241 300

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) v roce 2010:

„Od 1. 1. 2010 je Arcibiskupství 
pražské plátcem DPH.“

HOSPODAŘENÍ
DIECÉZE

NÁKLADY/VÝDAJE (v tis. Kč) ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ FARNOSTI, KAPITULY

Mzdy 107 930 10 537

Sociální a zdravotní pojištění 38 186 3 283

Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouhodobý majetek)ky 23 633 72 324

Režie (materiál, energie, služby) a bohoslužebné výdajeu 26 860 54 513

Opravy a údržba 26 558 89 921

Dary a příspěvky 6 362 32 585

Daně 5 132 7 098

Ostatní 2 457 10 164

CELKEM 237 117 280 424

Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo for-
mou příspěvků rozděleno 3 276 tis. Kč.  Velká část 
prostředků (2 663 tis. Kč) pocházela z výnosů 
Arcibiskupství pražského, které byly doplněny 
účelovou sbírkou a přijatými dary.

Významné byly náklady spojené se záchranou 
a restaurováním historických varhan v kostele 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém Městě. 
I když náklady tohoto projektu jsou z největší 
části podpořeny a financovány prostřednictvím 
Finančních mechanizmů EHP/Norska se spo-
luúčastí ministerstva kultury ČR, finanční pro-
středky jsou vesměs propláceny až po vykonání 

a uhrazení potřebných prací s časovou prodle-
vou a nepokryjí všechny nutné náklady.

Významným výdajem Arcibiskupství pražského 
byla také podpora Komunitního centra Matky 
Terezy v Praze-Chodově (zaslána částka 1 900 tis. 
Kč) a podpora zahajované výstavby komunitního 
centra v Praze-Petrovicích (zasláno 1 500 tis. 
Kč).



PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše činnost 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 medi-
ální, velmi si vážíme působení seriózních žurnalistů, 
kteří události v arcidiecézi objektivně prezentují 
na veřejnosti. 

Děkujeme všem lidem, kteří se podílejí na dob-
rém fungování arcidiecéze. Nejedná se jen o kněze 
a zaměstnance Arcibiskupství pražského, ale 
i o všechny ty, kteří nezištně pomáhají v každoden-
ním životě svých farností. 

Naše poděkování patří také všem, kdo nás provází 
svými modlitbami.
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