PASTORACE

Pastorační středisko pražského arcibiskupství v době pandemie soustředilo svoji činnost do virtuálního prostoru, výrazně
například narostl počet tazatelů v internetové poradně, zájem
byl i o osm webů ze skupiny vira.cz. Pedagogické centrum
připravilo projekty k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily i didaktické
materiály pro distanční výuku. Centrum pro rodinu zorganizovalo předmanželskou přípravu pro 165 snoubeneckých párů,
on-line i prezenční formou. Připravilo také duchovní obnovu
pro manžele, Sobotu pro ženy a další programy pro celkem
asi 700 účastníků. Nahrávky přednášek o výchově dětí ve víře
jsou trvale k dispozici na platformě youtube. Centrum poskytuje průběžně poradenskou činnost a redakčně spravuje
web manzelstvi.cz. Středisko katecheze a výuky náboženství
otevřelo nový ročník Katechetického kurzu ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a pokračovalo v naplňování
nového webu katechete.apha.cz. Noc kostelů přes mnohá
omezení zaznamenala zapojení 292 kostelů a celkem 79 400
návštěvnických vstupů. Od podzimu se rozběhla největší aktivizace farností za poslední dobu – Synodální cesta. Celkově se
zapojilo 83 farností a vzniklo více jak 200 pracovních skupinek.
Arcidiecézní centrum mládeže uskutečnilo druhý běh kurzu
LIFT, který absolvovalo 43 mladých lidí. Víkendovky v Nazaretě byly organizovány ve dvou sériích, pro mladší účastníky
ve věku 11–15 let a pro starší účastníky ve věku 15–19 let.
V rámci projektu INVENIO proběhlo 20 kurzů, uskutečnilo se
Arcidiecézní setkání mládeže, týdenní letní tábor Runway
camp pro více než 70 mladých ve věku 15–19 let i první ročník obdobného tábora pro mladé ve věku 12–15 let, který byl
pojmenován Taxiway camp. Více na www.adcm.cz, www.invenioproskoly.cz a www.lift.adcm.cz.
V arcidiecézi působí 26 katolických nemocničních kaplanů,
z toho 15 kněží, 3 trvalí jáhni, 2 řeholnice a 6 laiků. Jsou zde
ustanoveni 3 vězeňští kaplani, kněží a jáhni, kterým pomáhá
více než 15 dobrovolníků (laiků, kněží a řeholnic).

církevní školství

V pražské arcidiecézi působí čtrnáct škol a školských zařízení,
které zřizuje přímo AP. Navštěvovalo je 2 677 žáků a studentů.
Jedná se o šest mateřských škol, dvě školy základní, jednu základní uměleckou, tři školy střední, dvě gymnázia, dvě vyšší
odborné školy a křesťanskou pedagogicko-psychologickou
poradnu. V roce 2021 Arcibiskupství pražské zorganizovalo Den
církevních škol s živými on-line vstupy a možností si školu prohlédnout a debatovat s jejími učiteli i žáky. V arcidiecézi je dále
patnáct škol a školských zařízení zřízených řeholními společenstvími. V celé pražské arcidiecézi se v roce 2021 ve všech
církevních školách vzdělávalo celkem 5 532 žáků a studentů.

charitní činnost

Do činnosti Charity v roce 2021 významně zasáhla pandemie
Covid-19. Všechny sociální zdravotní služby přijaly nejpřísnější
hygienická opatření proti šíření viru, aby ochránily své uživatele
patřící k nejohroženějším skupinám obyvatel. Na Charitu se navíc obracelo velké množství lidí, kteří pomoc dříve nepotřebovali a kteří se vinou protiepidemických opatření ocitli v nouzi.
Jim Charita zajistila materiální pomoc a sociální poradenství.
Po nákladné rekonstrukci otevřela v roce 2021 Charita Vlašim
svůj nový objekt v centru města. Slouží jako nové komunitní
centrum Zahrada a také jako sídlo vlašimské Charity.

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ

likvidace lepry

Zřizovatelem Likvidace lepry je pražské arcibiskupství. Cílem
organizace je aktivně pomáhat lidem trpícím malomocenstvím, vředy buruli a tuberkulózou. Bohatství organizace Likvidace lepry se zakládá nejen na zkušenostech a mezinárodní
spolupráci, ale především na vytrvalé štědrosti tisíců drobných dárců a podporovatelů, z jejichž příspěvků je celé dílo
financováno. V průměru se během roku podaří vybrat kolem
16 milionů korun, které bývají následně používány na osvětové a projektové účely.
V roce 2021 organizace LL poskytla dary v celkové rekordní
výši 15 288 533 Kč.

stavební činnost

V roce 2021 bylo realizováno:
 304 stavebních oprav a investic, včetně restaurátorských
a projektových prací
 13 oprav varhan, přičemž probíhala rovněž stavba 4 nových
Finanční objem a zdroje:
 celkový finanční objem prací: 238 mil. Kč
 finanční zdroje (v % z celkového objemu prací):
60 % veřejné zdroje (národní i EU)
40 % vlastní prostředky farností, Arcibiskupství pražské,
Fond kardinála Harracha – podpůrný a transformační,
dary od právnických i fyzických osob atd.

lesní správa

Rok 2021 v církevních lesích přinesl řadu pozitivních změn.
Dlouhodobě chladné počasí prospělo lesům a bezesporu
i nám všem, i když extrémně suché září a říjen připomněly, že
důsledky klimatické změny jsou stále přítomny. Zásadní obrat nastal v roce 2021 na trhu se dřevem. Dlouhé roky byla
cena surového dříví na historických minimech a nikdo nečekal tak rychlý růst cen, který přinesl opět hospodaření v kladných číslech bez čekání na subvence od státu. Nelze nezmínit
dopady Covid-19, který komplikoval zejména jarní práce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
ÚVODNÍ SLOVO

Milí diecézané, sestry a bratři, drazí přátelé,
tvoříme společně Boží lid, který kráčí dějinami spásy jako
bratři ve víře: ať jsme biskupové, kněží nebo jáhni. Jsme tedy
s Vámi na jedné Petrově lodičce.
Tento rok jsme opět prožívali v covidovém období. Fotografie
i následující kapitolky výroční zprávy ukazují, že se nezastavil
ani život jako takový, ani duchovní život v naší diecézi. Vrcholným bodem bylo jubileum 1100. výročí mučednické smrti
kněžny sv. Ludmily, kterou jsme slavili s celou naší místní
církví, ale i s hosty ze zahraničí v čele s papežským legátem,
naším rodákem kardinálem Christophem Schönbornem, vídeňským arcibiskupem. S radostí mohu konstatovat, že přes
všechny překážky to byla největší oslava sv. Ludmily v historii. Řada akcí potvrdila, že sv. Ludmila je součástí, lépe řečeno
spolutvůrkyní národní identity a její příklad je duchovní inspirací i pro člověka 21. století. Pokračovali jsme také v generálních opravách a úspěšně dokončili rekonstrukce poutních
svatováclavských míst ve Staré Boleslavi, jako i ve svatoprokopské Sázavě. Za to všechno patří dík Vám všem.
Váš
Dominik kardinál Duka OP,
arcibiskup pražský, metropolita a primas český
V Praze dne 14. června 2022

arcidiecéze pražská
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Hospodářská činnost

Výnosy (tis. Kč)
Provozní dotace
Přijaté příspěvky, dary

4 198

98 764

121 175

4 675

85 577

1 675

64 350

0

Tržby za vlastní výkony a za zboží
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187 158

Tržby z prodeje majetku
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Výnosy z finančního majetku
Ostatní výnosy (vč. sbírek)
Celkem výnosy
Náklady (tis. Kč)
Spotřebované nákupy
Nakupované služby (bez oprav)
Opravy a udržování
Osobní náklady
Daně a poplatky (vč. daně z příjmů)
Dary a příspěvky
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek*
Prodaný majetek
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti
Ostatní náklady
Celkem náklady
Hospodářský výsledek (Zisk + / Ztráta –)

91
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72 209
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* Byla vytvořena rezerva 150 mil. Kč na zalesnění ploch postižených kůrovcovou kalamitou.

Podrobnější výroční zprávu AP najdete na www.apha.cz
Foto na 1. straně: Roman Albrecht – Člověk a víra
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1) Naše místní církev je zde pro hlásání evangelia
 Přes obtíže spojené s pandemií probíhala a byla obnovena
řada pastoračních programů.
 Oslavy 1100 let od smrti sv. Ludmily byly velkolepé, promítly se
napříč společností a zapojily se do ní i vládní a společenské instituce. Od 15. října 2021 do konce února 2022 probíhala výstava,
kterou připravilo Arcibiskupství pražské v budově Pálffyho paláce na Malé Straně, vše za podpory Ministerstva kultury ČR.
 Bylo otevřeno Komunitní centrum Zahrada, které bude sloužit
klientům Charity Vlašim.
 Po generální obnově byl otevřen poutní areál na Sázavě.
 V září byla také po generální opravě slavnostně otevřena bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi.
 Byla založena Nadace neratovického komunitního centra,
která přebírá odpovědnost za stavbu nového kostela.
 Ke službě v arcidiecézi bylo vysvěceno 9 trvalých jáhnů.
 Na podzim proběhla návštěva Ad limina našich biskupů ve Vatikánu.
2) Život církve vyžaduje zapojení odborníků z řad věřících
 V říjnu papež František zahájil první fázi synodálního procesu,
do kterého se v našich farnostech zapojila celá řada mužů
a žen ve 203 skupinkách.
 Je třeba poděkovat katechetům ve farnostech, učitelům nejen v církevních školách, zaměstnancům charit, zdravotníkům
a nemocničním kaplanům a mnoha dalším, že se ve ztížených
podmínkách pandemie nevzdali, ale hledali nejúčinnější způsoby, jak být činní pro dobro druhých a při předávání evangelia.
 Díky pastoračním pracovníkům a dobrovolníkům probíhaly
přípravy snoubenců na manželství, někdy i on-line, konaly se
letní tábory pro děti a programy pro mladé lidi.
3) Pro svou činnost potřebuje místní církev zajištění
 Rok 2021 probíhal ve znamení budování nové struktury pro finanční zabezpečení hlavní činnosti arcidiecéze. Kromě Nadace
Arietinum a Nadace sv. Ludmily byl založen AP veřejně prospěšný svěřenský fond.
 Nové nástroje pro hospodářskou činnost obdržely schválení
od Svatého stolce.
 Intenzivně pokračovalo budování nového pilíře hospodaření
v podobě nájemního bydlení.
 Lesní hospodaření se potýkalo s pokračující kůrovcovou kalamitou, avšak i přesto vykázalo vysokou efektivitu práce a podílelo se na hospodářském výsledku Arcibiskupství.
 Spolupráce s obcemi otevřela nové možnosti, jak využít nesídelní a opuštěné fary a jak se společně starat o kulturní dědictví, které v obcích představuje na prvním místě kostel, a to
včetně možnosti předání do péče obce.

