
Milí přátelé!
Již podruhé ve funkci hlavy pražské arcidiecéze vás 
mohu oslovit na úvod ročenky, která ve stručnosti 
a v datech zachycuje život této místní církve. 
Kromě opakujících se svátků, které nám církevní rok 
obohacují o sváteční atmosféru, byl uplynulý rok 
především rokem svaté Anežky České. Mezi slav-
nostním zahájením tohoto roku na jaře a ukončením 
na podzim, kdy se oslav 800. výročí jejího narození 
účastnil papežský legát kardinál Joachim Meisner, 
byla otevřena bohatá výstava „Anežka Česká – prin-
cezna a řeholnice“. 
Péče o svatovítskou katedrálu se projevila nejen ve 
varhanním festivalu, který v ní byl uspořádán, ale 
také v prezentaci významné nové knihy profesorů 
J. Kuthana a J. Royta, která detailním způsobem 
popisuje historický a umělecký vývoj naší katedrály. 
Pražský hrad pak ze svatovítského pokladu v kapli 
sv. Kříže uspořádal navštěvovanou výstavu. V Praze 
a v Paříži byla zorganizována konference o katedrá-
lách, a tím se život obou středověkých skvostů pro-
pojil. Informace o životě katedrály pak bylo možné 
nově nalézt na internetových stránkách katedrály.

Mohu-li zmínit i další záležitost, na niž můžeme být 
hrdí, je to 3. místo v maturitních výsledcích všech 
gymnázií, kterého dosáhlo pražské Arcibiskupské 
gymnázium. Myslím, že i pro veřejnost a celou naši 
společnost je svědectvím o skutečnosti, že církev do-
káže leccos nabídnout a s úspěchem najít své místo 
ve společnosti.
Jak jsem psal minulý rok, církev využívá moderních 
sdělovacích prostředků, což se kromě zřízení webo-
vých stránek katedrály projevilo i v nově upraveném 
webu www.vira.cz. 
Opustily nás významné osobnosti, čtyřiadevadesáti-
letý požehnaný život teologa O. Mádra skončil po-
čátkem roku, koncem roku pak zemřel bývalý prezi-
dent republiky Václav Havel. 
S radostí jsme uvítali nového nuncia pro Českou re-
publiku Mons. Giuseppe Leanzu. 
Vyprošuji  všem, kdo žijí a pracují v naší arcidiecézi, 
Boží požehnání a přeji, abychom si při dalším ohled-
nutí za uplynulým rokem mohli říci „Bohu díky“.

Dominik kardinál Duka OP, 
arcibiskup pražský
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StAtutÁRNí ORGÁNY

Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
Mons. Václav Malý, biskup
Mons. Karel Herbst, biskup
Mons. Michael Slavík, th.D., generální vikář
Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, th.D., 
biskupský vikář (do 31. 12. 2011)
P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář 
(od 1. 1. 2012)

KOMUNIKAČNÍ
MÉDIA

www.APHA.cZ 
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Informu-
jí o dění v diecézi.
www.VIRA.cZ 
Stránky o víře pro širokou veřejnost. 
www.PAStORAce.cZ  
web pro lidi aktivně zapojené do služby v církvi. Ob-
sahuje materiály a podklady pro pastorační práci.
HttP://HeLP.VIRA.cZ 
Linka víry na internetu, kontaktní křesťanská služba 
pro širokou veřejnost.
www.MARIA.cZ 
Stránky věnované úctě k Panně Marii.

www.MANZeLStVI.cZ
web s informacemi o manželství z pohledu katolické 
církve.

HttP://K.APHA.cZ 
Katalog Arcidiecéze pražské. Databáze kapitul, vi-
kariátů, farností, charit a církevních škol zřízených 
AP, přehled obcí spadajících do pražské arcidiecéze, 
kontakty, rozpis bohoslužeb a další informace. 

Na adrese http://m.apha.cz se nachází verze vhodná 
pro práci „v terénu“.

HOSPODAŘENÍ
ARCIDIECÉZE

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského 
byl příspěvek státu, zejména dotace odboru církví 
Ministerstva kultury (MK ČR), ze kterých 93,42 % 
činily dotace na platy duchovních včetně zdravot-
ního a sociálního pojištění; pro farnosti se přijaté 
dotace týkaly hlavně oprav nemovitých kulturních 
památek. Druhým nejdůležitějším zdrojem byly vý-
nosy z nájemného, významné jsou dary a sbírky.
Arcibiskupství pražské v roce 2011 platilo 395,47 
duchovních (průměrný přepočtený stav). Dále bylo 

placeno 52,08 administrativních pracovníků (také 
průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá mě-
síční mzda činila 19 791 Kč. Hlavní výdaje arcibis-
kupství představovaly tyto platy (a s nimi spojené 
výdaje na zdravotní a sociální pojištění), dále spo-
třebované nákupy materiálů, energií a služeb a ná-
klady na opravy.
V roce 2011 Arcibiskupství pražské vykázalo poměr-
ně vysoký zisk především z důvodu prodejů dlouho-
dobých majetků (zejména pozemků).

STAVEBNÍ 
AKCE

Realizace stavebních akcí v roce 2011 byla možná 
díky čerpání finančních prostředků na opravy nemo-
vitého a movitého majetku církve z několika zdrojů. 
Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, 
především na střešní krytiny, činil 1 585 141 Kč. 
Důležitou roli zde sehrála také vzájemná solidarita 
našich farností, která umožnila financování někte-
rých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu AP 

ve výši 8 863 002 Kč. Značnou část prostředků zajis-
tili dárci ve farnostech.
celkově se realizovalo 358 stavebních oprav a inves-
tic, včetně restaurátorských prací, a opravy 26 var-
han v celkovém finančním objemu 121 146 tis. Kč. 
V prostorech Arcibiskupského paláce proběhly 
opravy a investice za 247 073 Kč.


