
LIDOVÉ NOVINY Středa 21. září 2022 DOMOV 5

Už po třech měsících, co ho
papež jmenoval pražským
arcibiskupem, metropolitou
a primasem českým, se Jan
Graubner pustil do
choulostivé operace. Jak
zjistily LN, vyhodil klíčové
ekonomické manažery
pražské arcidiecéze, která
spravuje majetky v řádu
miliard.

MARTIN SHABU

PRAHAKaždý rok stát omezuje vý-
daje na chod církví. V roce 2020
činily 90 milionů. Zcela „vy-
schnout“ by měly státní dotace
v roce 2030. Do té doby musí na-
jít každá náboženská obec vlastní
model financování. Platí to i pro
katolickou církev. Roste proto vý-
znam správy majetku, který se
v rámci restitucí církvím vrátil.
Nový pražský arcibiskup Jan

Graubner se prakticky ze dne na
den rozloučil s dosavadním vý-
konným ředitelem arcibiskupství
Antonínem Jurigou. Právě ten do-
sud odpovídal za hospodaření se
stovkami objektů, pozemků
a také například 27 tisíci hektary
lesů. Je podepsán pod řadou
smluv. Oficiálně důvod arcibis-
kupství vysvětlilo administrativní
změnou. Mezi zasvěcenými cír-
kevními úřadníky se skloňuje
i jiná verze.

Špatný hospodář?
„V rámci reorganizace byl
k 19. září zrušen post výkonného
ředitele Arcibiskupství pražské-
ho,“ napsal LN Jiří Prinz, tiskový
mluvčí arcibiskupství.
Zanikl také post výkonného ře-

ditele, který byl podle znalců cír-
kevního práva anomálií. Větši-
nou má diecéze generálního viká-

ře, který odpovídá za provozní
a ekonomické záležitosti. To by
se mělo znovu obnovit.
„Generální vikář pro správu

a organizaci pražské arcidiecéze
Jan Balík požádal pražského arci-
biskupa Jana Graubnera o organi-
zační změnu spočívající ve zruše-
ní pozice výkonného ředitele, a to
ke dni 19. září. K témuž datu pro-
to ukončil pracovní poměr Anto-
nín Juriga. Od toho data přechází
veškerá agenda zrušené pozice
přímo na generálního vikáře pro
správu a organizaci pražské arci-
diecéze,“ upozornil mluvčí Prinz.
Podle dvou důvěryhodných

zdrojů redakce je pravým důvo-
dem Jurigova konce hrubá nespo-
kojenost s jeho ekonomickým roz-

hodováním v nejstarší a zřejmě
i nejbohatší diecézi v zemi s tradi-
cí sahající do desátého století.
V poslední době se údajně vršily
nehospodárné prodeje majetku
církve, o kterých se dozvěděl
i Graubner.
„Bylo to pro nás milé překvape-

ní. Moc tomu nikdo nechtěl věřit,
když to Graubner v pondělí ozná-
mil vedoucím pracovníkům. K ar-
cibiskupovi se dostaly konkrétní
informace, které nesvědčily o nej-
lepším hospodaření,“ řekl LN dů-
věryhodný zdroj zevnitř církve,

který si však nepřál být jmeno-
ván. Arcibiskup Graubner svým
nečekaným krokem všechny za-
skočil. Podle řady lidí zevnitř arci-
biskupství se od muže, který byl
posledních 30 let spjat převážně
s olomouckým arcibiskupstvím,
očekávalo, že bude spíše udržo-
vat kurz, jenž nastolil jeho před-
chůdce Dominik Duka. Po několi-
ka málo týdnech je ale jasné, že
bude chtít největší církev v zemi
měnit zásadněji.
Juriga byl ekonomickým moz-

kem arcibiskupství od října 2018.
Ještě v červenci v deníku E-15
propagoval nové příjmy církve
z projektu nájemního bydlení.
„Po církevních restitucích se

výrazně změnila finanční situace
církve. Bylo třeba nastartovat hos-
podaření tak, aby arcibiskupství
bylo soběstačné a uživilo se,“ vy-
světloval Juriga, který v minulos-
ti pracoval například jako vedou-
cí na odboru legislativy minister-
stva vnitra.

Širší změny
Graubner se však chce od Jurigo-
va „dědictví“ odříznout zásadně-
ji. Podle informací LN rovněž mu-
sela skončit i šéfka strategické
sekce, která byla braná za Jurigo-
vu blízkou spolupracovnici.
„Ke dni 15. září ze zdravotních

důvodů ukončila dohodou pracov-
ní poměr Ing. Linda Dolečková,
ekonomka a ředitelka sekce eko-
nomicko-strategické,“ potvrdil
LN Prinz. Museli s Jurigou odejít
i ze společností, které měli pro cír-
kev zastupovat.
„Oba výše jmenování odstoupi-

li ze všech statutárních orgánů
a dalších pozic, do kterých byli
v rámci svého pracovního pomě-
ru jmenováni nebo zvoleni,“ do-
dal mluvčí Prinz. Jen pro předsta-
vu, arcibiskupství dle výroční
zprávy za předloňský rok udržuje
1022 kostelů a kaplí, 121 far
a 754 dalších objektů.

Bylo to pro nás milé
překvapení. Moc
tomu nikdo nechtěl
věřit, když to

Graubner v pondělí
oznámil vedoucím
pracovníkům.

LN Dovolím si vrátit se k válce
na Ukrajině, k jejímuž ukonče-
ní papež František již několi-
krát vyzval. Ukrajince nedávno
znepokojil papežův výrok
o tom, že dcera ruského nacio-
nalistického ideologa Darja Du-
ginová je nevinnou obětí války.
Jak její smrt vnímáte vy?
Je třeba vidět, že papež není po-

litik, ale duchovní pastýř. Papeži
Františkovi moc záleží na tom,
aby byl zrušen trest smrti. Z toho-
to pohledu se musíme dívat na
jeho poznámku ke smrti novinář-
ky. Já upřímně lituji všechny obě-
ti této nesmyslné války na obou
stranách fronty. Tuto smrt vidím
jako ostatní válečné oběti.

LNVáš předchůdce kardinál Do-
minik Duka mi v rozhovoru
řekl, že pacifismus současnou
válku nevyřeší. Je zapotřebí si
uvědomit otázku obrany. Je
tedy podle vás návrat k milita-
rismu namístě?
Souhlasím s tím, že pacifismus

válku nevyřeší, ale ani militaris-
mus. Mezi pacifismem a militaris-
mem je široký prostor. Odmítám
agresi, ale nemohu přijmout ani
postoj, který se nestaví proti zlu.
To by bylo proti spravedlnosti. Sa-
mozřejmě že přednost musí mít di-
plomacie, že konfliktům je třeba
předcházet budováním dobrých
vztahů. Nikomu však nemůžeme
upřít právo na sebeobranu. Zabíje-
ní je opravdu až krajní řešení v se-
beobraně. Dnes častěji užívaná em-
barga jsou jistě přijatelnější, ale
mají také své hranice. Jestli díky
dlouhodobému embargu umírají
lidé hladem či na nedostatek lékař-
ské pomoci, je to také zabíjení.

LN Prizmatem války na Ukraji-
ně, jaký panuje nyní vztah mezi
katolickou a pravoslavnou círk-
ví? Je mezináboženský dialog,
jehož restart mohlo zahájit se-
tkání papeže Františka a mos-
kevského patriarchy Kyrilla
v září v Kazachstánu, teď po
Kyrillově odmítnutí účasti na
bodě mrazu?
V takovém bodě je dialog s mos-

kevským patriarchátem, tedy s rus-
kou pravoslavnou církví, která

ovšem není jediná pravoslavná cír-
kev. Hlavním představitelem pra-
voslaví je cařihradský patriarcha,
který dialog vede. Také je třeba vi-
dět, že mnoho věřících moskevské-
ho patriarchátu se od něj odklání,
a někteří církevní představitelé do-
konce chtějí patriarchu Kyrilla po-
stavit před církevní soud.

LNVladimir Putin byl před vpá-
dem na Ukrajinu na Západě
mnohými brán i jako partner

v boji proti radikálnímu islamis-
mu hrozícímu neřízenou migra-
cí. Jak současná situace zamí-
chá kartami v této problemati-
ce? Obáváte se ještě islámské
radikalizace?
Nemůžeme být naivní a s mož-

ností islámské radikalizace počítat
musíme. Nemyslím si však, že jde
o aktuální nebezpečí. Z dlouhodo-
bého hlediska si ale evropské náro-
dy musí uvědomovat, že pokud
chtějí zachovat evropskou kulturu

a demokracii, musí mít děti, jimž
evropskou kulturu předají. Ne-
jsem proti přistěhovalcům, ale spo-
léhat na pracovní síly z ciziny
a plánovaně nahrazovat vlastní po-
tomky přistěhovalci z jiných kul-
tur je nejen naivní, ale i nespraved-
livé. Když je nutíme přijmout naši
kulturu. Podle současných zásad
demokracie bychomměli respekto-
vat rozhodnutí muslimských voli-
čů, kdyby jejich počet stoupl tak,
že rozhodnou o konci demokracie.

Není třeba mít strach, ale je třeba
žít moudře.

LN K funkci arcibiskupa praž-
ského neodmyslitelně patří
i ekonomická stránka, s níž
jsou spojeny investice. Kam
bude česká církev pod vaším ve-
dením investovat?
Dovolte malé upřesnění. Jako

arcibiskup pražský nemohu mlu-
vit za českou katolickou církev,
ale jen za Arcibiskupství pražské.
I když se navzájem informujeme,
každé biskupství má velkou nezá-
vislost. O všech se dá říci, že se
snaží investice diverzifikovat,
protože z hlediska bezpečnosti to
vidíme jako nutné.

LNJak se církvi vyplatily investi-
ce ve stavebních projektech?
Každé biskupství má za sebou

nějaké chyby a omyly. Po dlou-
hých letech komunismu nebyla cír-
kev dost připravená na ekonomic-
kou soběstačnost a všechno, co
s tím souvisí. Měli jsme mnoho
různých nabídek, rádců a pomocní-
ků, ale ne všichni hledali dobro
církve a ne všichni byli nejlepšími
odborníky. Co však považuji za
důležité, našli jsme potřebné systé-
my rozhodování a schvalování,
které by nám měly pomoci omezit
další chyby. Především se snaží-
me spojit síly arcibiskupství, kapi-
tul a farností. Musíme využít stáva-
jících pozemků a nemovitostí,
i když některých se budeme muset
i zbavit. Hospodaříme v lesích a in-
vestujeme i do bytového fondu. In-
vestovat budeme také do církev-
ních škol, tam ale nepočítáme
s tím, že se investice vrátí ve fi-
nanční formě.

Jan Graubner byl jmenován pražským arcibiskupem v květnu. Vystřídal Dominika Duku. FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

Jan Graubner
■ Čtyřiasedmdesátiletý brněnský
rodák prožil dětství a dospívání
na Slovácku. Komunistický režim
sebral jeho rodině oděvní továrnu
i obchod, otec byl povolán na
vojnu k PTP.
■ Cesta do kněžského semináře
vedla přes nucenou profesi
strojního dělníka. Vytoužené
vysvěcení přišlo až v roce 1973.
■ V roce 1990 ho papež Jan
Pavel II. jmenoval pomocným
biskupem olomouckým, o dva
roky později arcibiskupem
a metropolitou moravským.
V letech 2000 až 2010 byl
předsedou České biskupské
konference, do této funkce se
vrátil v roce 2020, kdy nahradil
kardinála Duku.
■ V pořadí 37. arcibiskupem
pražským byl papežem
Františkem jmenován 13. května
2022, intronizován byl 2. července.
■ V roce 2008 mu tehdejší
prezident Václav Klaus propůjčil
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
II. třídy.

se ovládat strachem z budoucnosti

Změny v arcidiecézi. Končí
ekonomičtí manažeři


