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Milé čtenářky, milí čtenáři,
předkládaná výroční zpráva Arcibiskupství 
pražského dokládá, jak mnohohlasý je chór 
naší arcidiecéze. Rok 2016 byl především 
Rokem milosrdenství, kdy řada našich 
chrámů symbolicky otevřela své brány 
ještě více dokořán. Unikátním počinem byla 
úspěšná oprava našeho poutního areálu 
na Svaté Hoře u Příbrami. Slavnou mší sva-
tou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
za účasti zástupců starých panovnických 
rodů Evropy jsme si připomněli sedmisté 
narozeniny Otce vlasti Karla IV. 
Charita v Praze na Novém Městě otevřela 
centrum pro ženy bez domova a přibyla 
nám německá římskokatolická farnost. 
Mohl bych pokračovat například zmínkou 
o pašijových hrách ve svatovítské katedrále, 
o tramvaji na Noci kostelů nebo o knize 
„Svatý Václav a jeho pomník“ a o dalších 
pastoračních i kulturních akcích.
Získal jsem také nové nejbližší spolupra-
covníky – P. Zdenek Wasserbauer v úřadě 

Úvodní 
slovo
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generálního vikáře vystřídal Mons. Michaela 
Slavíka, který se stal biskupským vikářem 
pro pastoraci, a P. Stanisław Góra byl 
jmenován biskupským vikářem pro diakonii, 
tedy charitativní práci.
Pevně věřím, že nejen s nimi, ale i se všemi, 
kdo v pražské arcidiecézi žijí a jakkoli jí 
pomáhají, budeme i nadále vytvářet harmo-
nické společenství, které šíří lásku a naději 
i v dnešní neklidné době. K tomu nám všem 
vyprošuji Boží požehnání.

Kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský
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Kontaktní údaje
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 220 392 111
web: www.apha.cz
e-mail: apha@apha.cz
IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100
číslo účtu: 45301130/2700 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Platební brána: http://platby.apha.cz

Statutární orgány
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Mons. Václav Malý, biskup
Mons. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář
Mons. ThLic. Zdenek Wasserbauer, Th.D., 
generální vikář a ředitel kurie

Další představitelé
P. Stanisław Góra, biskupský vikář
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní biskup

Profil arcidiecéze
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V roce 2016 Arcidiecézi pražskou tvořilo 146 farností sdružených 
do 14 vikariátů. Kromě toho bylo na jejím území zřízeno 32 míst s vlast-
ním pastoračním působením, většinou klášterních nebo poutních kostelů 
(9 z nich má statut duchovní správy). Ve 127 farnostech sídlil duchovní 
správce přímo, ostatní byly spravovány excurrendo – duchovní správci 
tam dojížděli. 
V Teologickém konviktu v Olomouci, který je přípravným ročníkem před 
zahájením seminární formace ke kněžské službě, se ve školním roce 
2016/2017 připravovali 4 uchazeči, v Arcibiskupském semináři 7 semi-
naristů a v římském Nepomucenu 3 seminaristé.
V roce 2016 k Arcidiecézi pražské přináleželo 142 kněží, z nich 122 půso-
bilo v různých duchovních službách v domácí diecézi, zbývající pak v dal-
ších českých i zahraničních diecézích nebo byli na odpočinku. Na duchovní 
službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží, z celkového počtu 
142 zde pobývajících bylo 103 kněží ustanoveno pro konkrétní duchovní 
službu. V Arcidiecézi pomáhalo 37 kněží jiných diecézí (nejvíce z nich jsou 
zastoupeni Poláci, dále Slováci, v menší míře Italové, Američané, Španělé, 
Francouzi a jednotlivě i z dalších zemí), dále pak 35 trvalých jáhnů, 24 
pastoračních referentů/referentek a 24 pastoračních asistentů/asistentek. 
V Arcidiecézi bylo v roce 2016 podle aktualizovaného kvalifikovaného 
statistického odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných katolíků a nachá-
zelo se zde 929 kostelů a kaplí.
V roce 2016 působili v Arcidiecézi členové celkem 20 mužských a 35 
ženských řeholních institutů.
Na jejím území sídlí biskupská konference a konference vyšších předsta-
vených mužských a ženských řeholí. Česká biskupská konference sdru-
žuje všechny české a moravské biskupy a stará se zejména o koordinaci 
pastoračních aktivit na celém území České republiky.
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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) Metropolitní církevní soud
 soudní vikář (moc soudní)

D) Ekonom

E) Diecézní konzervátor

Struktura
arcibiskupství

1. Rady a komise arcibiskupa
 ≈ Biskupská rada (§ 4 kán. 473 CIC)
 ≈ Kněžská rada (kán. 495n. CIC)
 ≈ Sbor poradců (kán. 502 CIC)
 ≈ Ekonomická rada (kán. 493 CIC)
 ≈ Liturgická komise

(její působnost je interdiecézní,  
neboť plní uvedenou funkci i pro 
plzeňskou diecézi)

 ≈ Pastorační rada (kán. 511 CIC)

2. Odbory a referáty Arcibiskupské kurie
 ≈ Kancléřství
 ≈ Správa majetku (Finanční odbor,  

Realitní odbor, Diecézní konzervátorské 
centrum, Restituční odbor, Lesní správa, 
Investiční odbor, Referát fundraisingu)

 ≈ Stavební odbor
 ≈ Provozní odbor
 ≈ Odbor informačních technologií
 ≈ Referát církevního školství
 ≈ Odbor kontroly a metodiky
 ≈ Odbor plánování
 ≈ Odbor vnějších vztahů – Tiskové 

středisko

3. Pastorační středisko
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Katolická církev sestává z místních 
církví, jimiž jsou zejména diecéze. V čele 
diecéze stojí diecézní biskup (jedná-li se 
o arcidiecézi, pak arcibiskup – rozdíl mezi 
biskupem a arcibiskupem není v pravomoci, 
ale v hodnosti).

Diecéznímu biskupovi pomáhá se 
správou diecéze a s řízením úřadu diecéze 
generální vikář, s výkonem soudní pravo-
moci 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 bis-
kupem. Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá 
Arcibiskupství pražské. Náplň činnosti 
jednotlivých útvarů, odborů a speciálních 
středisek je podrobně vymezena v organi-
začním řádu.
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3. ledna 
Tříkrálovou sbírku v Praze zahájil letos 
průvod v čele se třemi králi na velbloudech, 
který prošel historickým centrem Prahy.

8.–10. ledna 
V trapistickém opatství v Novém Dvoře 
proběhla tradiční redakční rada revue Salve. 
Novým šéfredaktorem byl zvolen domini-
kánský provinciál Benedikt Mohelník.

Kronika  
roku 2016

10. ledna
Byla zahájena výstava „Lidé na cestě“, umís-
těná v chodbě kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pro-
běhla také debata s prof. Janem Sokolem 
a dobrovolníky, kteří pomáhali uprchlíkům.
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14. ledna
Kardinál Dominik Duka se setkal se zástupci 
pražské komunity Arménské apoštolské 
církve sv. Řehoře Osvětitele v čele s P. Bar-
seghem Pilavchyanem, archimandritou 
arménské církve pro Českou republiku, 
Slovensko a Maďarsko.

14.–17. ledna
Již počtvrté představilo pražské arcibis-
kupství své kulturní bohatství a aktivity 
na veletrzích cestovního ruchu Go a Regi-
ontour v Brně. Expozice připomněla některé 
turistické magnety, za něž vděčíme Karlu IV.

24. ledna
Biskup Václav Malý sloužil v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha mši svatou za Olgu 
Havlovou a dárce Nadace Olgy Havlové.

10. února
Po bohoslužbě Popeleční středy se v kostele 
Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu 
konala vernisáž s názvem „Free Visit“ němec-
kého umělce Christiana Helwinga. Projekt 
doprovázela série postních zamyšlení.

11. února
V kostele sv. Karla Boromejského ve Vlašské 
36 na Praze 1 si věřící připomněli „Světový 
den nemocných“. Mši svatou sloužil biskup 
Karel Herbst.
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13. února
V Praze na Vyšehradě se konala pouť 
ke sv. Valentinu. Na programu byla 
celodenní rekolekce a poutní mše svatá 
ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

15. února
Farní charita Beroun otevřela benefiční 
obchůdek ve Zdicích. Jedná se o třetí 
obchůdek po Berounu a Hořovicích.

25. února
V rámci literárního večer nazvaného „Krok 
do tmavé noci“, který se konal v centru 
Dominikánská 8 v barokním refektáři 
kláštera sv. Jiljí v Praze, uvedl Miloš Doležal 
svou knihu o P. Josefu Toufarovi. Předmluvu 
napsal kardinál Dominik Duka, kniha byla 
přeložena i do italštiny.

28. února
Na závěr festivalu Mene Tekel sloužil 
kardinál Dominik Duka se Svjatoslavem Šev-
čukem, vyšším archieparchou kyjevsko-ha-
ličským a archieparchou kyjevským ve sva-
tovítské katedrále ekumenickou bohoslužbu 
za popravené, umučené a zemřelé politické 
vězně. Kázání přednesl biskup Václav Malý.

2. března
Biskup Václav Malý přijal v Arcibiskupském 
paláci v Praze Baba Sheikh Hadího, mluv-
čího nejvyšší náboženské autority jezídů 
Baba Sheikh Keta, a iráckého velvyslance 
Walida Hameda Shiltagha. Hlavním téma-
tem byla situace jezídů v oblastech okupo-
vaných tzv. Islámským státem.

4. března
Zástupci Metropolitní kapituly, Kolegiátní 
kapituly Všech svatých a Náboženské 
matice podepsali spolu se zástupci Správy 
Pražského hradu za přítomnosti kardinála 
Dominika Duky a prezidenta Miloše Zemana 
dohodu o řešení restitučních nároků církve 
na Pražském hradě. 
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10. března
Centrum Dominikánská 8 uspořádalo 
v klášteře sv. Jiljí v Praze večer s názvem 
„ŽE NYVU MĚNÍ – Že co? Že mění? Jaké 
umění? Umění a děti? A co na to ženy?“ 
Hosty byly Milena Bartlová, Tereza Hor-
váthová, Kateřina Šedá a Anna Háblová.

18.–19. března
V rámci Světového dne mládeže se usku-
tečnilo setkání mládeže pražské arcidiecéze 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vino-
hradech a v Salesiánském centru Kobylisy.

20. března
Na Květnou neděli zahráli ve svatovítské 
katedrále zbraslavští farníci, ochotníci 
i profesionální herci výpravné pašijové hry 
v režii Oldřicha Vlčka.
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29. března
V prostorách Šternberského paláce v Praze 
otevřel kardinál Dominik Duka kapli 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Autorem projektu je architekt 
Josef Pleskot.

1. dubna
Kardinál Dominik Duka jmenoval P. Zdenka 
Wasserbauera generálním vikářem pražské 
arcidiecéze. Ten v druhém nejvyšším úřadě 
ve správě pražské arcidiecéze vystřídal 
Mons. Michaela Slavíka, který se stal 
biskupským vikářem pro pastoraci.

2. dubna
Konal se šestnáctý ročník Národního 
pochodu pro život. Cílem akce je upozornit, 
že i v těžkých životních situacích mohou 
nastávající matky najít podporu.

6. dubna
Biskup Karel Herbst posvětil kapli 
v Domově pro seniory kardinála Berana. 
Její patronkou se stala na přání obyvatel 
domova Panna Marie Lurdská.
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10. dubna
U příležitosti oslavy 1050. výročí křtu 
Polska navštívil Prahu poznaňský arcibiskup 
a předseda konference polských biskupů 
Stanisław Gądecki. S kardinálem Domini-
kem Dukou sloužili mši svatou v bazilice 
sv. Jiří na Pražském hradě.

21. dubna
V knihkupectví Paulínky na Jungmannově 
náměstí v Praze se uskutečnilo setkání 
s autorem knihy „Tweetuj s Bohem“ 
P. Michelem Remerym, nizozemským 
knězem, který se věnuje pastoraci mládeže, 
katechezi a sociálním médiím.
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30. dubna
Uskutečnila se pěší pouť v rámci Svatého 
roku milosrdenství od kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Modřanech přes Lhotku 
na pražské Vinohrady do kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně. Při mši svaté proběhla 
sbírka pro organizaci Cesta domů, která 
formou domácí péče prokazuje milosrden-
ství umírajícím.
V Arcibiskupském paláci se setkali zvoníci 
pražské arcidiecéze. Vyslechli přednášku 
o krakovském zvonu Zikmund, o opravách 
zvonů ve Francii a debatovali o tom, jak 
zvonit na velké zvony nad pět tun.

7. května
V areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
na Svaté Hoře v Příbrami se konala 15. arci-
diecézní pouť za duchovní povolání s ote-
vřením Brány milosrdenství. Mši svatou 
celebroval kardinál Dominik Duka.

8. května
V Hostivicích-Břvích sloužil biskup Karel 
Herbst mši svatou s požehnáním nové 
kaple TV Noe.

11.–12. května
Společnost pro křesťanskou meditaci spolu 
s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK 
uspořádaly mezinárodní seminář Meditatio 
o současné spiritualitě. Vystoupili filosof 
Charles Taylor, prof. Tomáš Halík, bene-
diktýn Laurence Freeman a ekumenická 
teoložka prof. Ivana Noble.

13. května
Arcidiecézní charita Praha připravila seminář 
určený poskytovatelům sociálních služeb, 
žadatelům o dotace z EU fondů pro účely 
sociálního bydlení, veřejné správě a dalším 
zájemcům o problematiku sociálního bydlení.

14. května
Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. 
vyvrcholily slavnou mší svatou za vlast. 
Sloužil ji kardinál Dominik Duka v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha za účasti nejvyš-
ších představitelů našeho státu i zástupců 
starých panovnických rodů Evropy.
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15. května
Odstartoval 10. ročník štafetové pouti 
z Prahy do Orvieta po stopách kněze Petra, 
na jejíž organizaci se podílí Arcidiecézní 
charita Praha a Arcibiskupství pražské. Přes 
dva tisíce poutníků tak připomnělo svátek 
Corpus Domini.

16. května
Svatojánské slavnosti Navalis začaly mší 
svatou, kterou ve svatovítské katedrále 
celebroval kardinál Dominik Duka. U sochy 
sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě 
se četly úryvky ze stížnosti arcibiskupa 
Jana z Jenštejna papeži Bonifácovi IX. 
Po přehlídce historických lodí následovala 
premiéra koncertu Kryštofa Marka.

22. května
O letošní slavnosti Nejsvětější Trojice 
si Tovaryšstvo Ježíšovo připomnělo 
150. výročí návratu do Prahy, mimo jiné 
výstavou mapující období let 1866–1950.

24. května
Při farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně vznikla nová Farní charita Praha 3 – 
Vinohrady. Jejím ředitelem byl jmenován 
pan Zbyněk Podskalský.

5. června
Po několikaměsíční generální rekonstrukci 
bylo při příležitosti 284. výročí Korunovace 
Svatohorské Madony slavnostně otevřeno 
poutní místo Svatá Hora v Příbrami. 

10. června
K Noci kostelů se připojila pojízdná tramvaj 
i vězeňská kaple v příbramské věznici. 
V pražské arcidiecézi se s programem 
přihlásilo 312 kostelů.
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13. června
Arcibiskupství pražské vydalo knihu Aleny 
Ježkové s názvem „Svatý Václav a jeho 
pomník“.

16. června
Rozšíření služeb umožnilo Farní charitě Pří-
bram její nové sídlo v Jiráskových sadech. 
Rekonstruované prostory, třikrát větší než 
původní sídlo, požehnal Mons. Karel Herbst.

18. června
Pastorační středisko Arcibiskupství praž-
ského, komunita Sant´Egidio, Arcidiecézní 
charita Praha a Maltézská pomoc uspořá-
daly ve svatovítské katedrále pouť seniorů 
a nemocných. 

22. června
Mezi deseti osobnostmi, které převzaly 
čestný doktorát na Oxfordské univerzitě, 
byl také český kněz a myslitel Tomáš Halík. 
Dalšími jsou např. hudební skladatel Arvo 
Pärt nebo hlavní designér Applu Jonathan 
Ive.

28. června
Již třetí společná bohoslužba všech cír-
kevních škol pražské arcidiecéze se konala 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Sloužil ji biskup Václav Malý, biskupský 
vikář pro vzdělávání.
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1. července
Prezident Arcidiecézní charity Praha 
P. Stanislaw Góra byl jmenován biskupským 
vikářem pro diakonii. Stal se tak zástupcem 
pražského arcibiskupa v oblasti charitativní 
práce místní církve.

4. a 5. července 
Konaly se Dny lidí dobré vůle a národní 
cyrilometodějská pouť na Velehradě.

9. července
Kardinál Dominik Duka byl hlavním 
celebrantem mše svaté u příležitosti 
1700. výročí narození sv. Martina z Tours, 
která se slavila v maďarském Szombathely. 
Pro tuto příležitost ho papež František 
jmenoval svým zvláštním vyslancem.

15. července
130 cyklistů z celé České republiky se 
setkalo v pražské katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha, aby se během „startovní“ 
mše svaté připravili na cestu do Krakova 
na XXXI. Světové dny mládeže.

21. července
Kardinál Dominik Duka v kapli sv. Jiří 
nedaleko letiště Londýn – Biggin Hill sloužil 
mši svatou za padlé hrdiny v letecké bitvě 
o Británii.

5. srpna
Mons. Anton Otte sloužil v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro 
mezinárodní mírové putování Kolpingova 
díla. 
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14. srpna
Kardinál Dominik Duka spolu s želivským 
opatem Jáchymem Jaroslavem Šimkem 
sloužili poutní mši svatou s připomenutím 
464 kněží internovaných v želivském 
klášteře v letech 1950 až 1956. 

23. srpna
Na pražské Novoměstské radnici byla 
otevřena výstava „Vzdorovali zlu – dva pří-
běhy českého 20. století“, mapující životní 
příběhy faráře Josefa Toufara a básníka 
Jana Zahradníčka. 

4. září
V pražském kostele Panny Marie pod 
řetězem začal 25. ročník mezinárodního 
festivalu duchovní hudby Svatováclavské 
slavnosti.

7. září
V pražském knihkupectví Paulínky (na Jung-
mannově nám. 18) se při příležitosti vydání 
českého překladu „Amoris laetitia“ (Radost 
z lásky) uskutečnila prezentace této papež-
ské exhortace o lásce v rodině.

10. září
Arcidiecézní charita Praha, Poradna Mag-
dala, zavedla jako první organizace v České 
republice do své praxe film Zuřivec. Film 
pomáhá při prevenci domácího násilí a při 
práci s oběťmi a pachateli násilí, včetně dětí.

15. září
Bývalí příslušníci Pomocných technických 
praporů se po dvacáté čtvrté setkali při mši 
svaté v kostele Panny Marie a sv. Benigny 
v Zaječově – Svaté Dobrotivé u Hořovic.
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21. září
O krizi Evropy a možnostech jejího řešení 
v prostorách Emauzského kláštera (Vyše-
hradská 49) diskutovali kardinál Dominik 
Duka a polský filozof a europoslanec 
prof. Ryszard Legutko.

28. září
U příležitosti připomínky zavraždění 
sv. Václava, hlavního patrona české země, 
se uskutečnila tradiční pouť do Staré 
Boleslavi. Hlavním kazatelem byl kardinál 
Joachim Meisner.

1. října
Kardinál Dominik Duka zřídil německou 
římskokatolickou farnost. Jako administrá-
tor stojí v jejím čele P. Martin Leitgöb.
V Nymburce se konal Misijní kongres 
Papežského misijního díla. Každé tři roky se 
takto setkají dětí z celé ČR.
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5. října
Nadace Agel přijala patronát nad Azylovým 
domem Gloria. Nadace podpoří provoz 
domu i jednotlivé rodiny.

18. října
Ve svatovítské katedrále se setkali lékaři 
a zdravotníci pražské arcidiecéze. Během 
bohoslužby, kterou sloužil P. Stanisław 
Góra, biskupský vikář pro diakonii, byla 
třem lékařům udělena medaile biskupa 
Antonína Podlahy.

19. října
V Knihovně Václava Havla byla představena 
kniha salesiánského kněze, pedagoga 
a „pastýře undergroundu“ Ladislava 
Heryána nazvaná „Exotem na této zemi“ 
s podtitulem „O božím milosrdenství mezi 
námi“.

22. října
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
sloužil kardinál Dominik Duka zádušní mši 
za 294 zavražděných československých 
vlastenců – obětí heydrichiády.

31. října
25. benefiční koncert ve Smetanově síni 
Obecního domu navštívilo přes tisíc poslu-
chačů. Výtěžek podpořil Českou nemocnici 
v Ugandě.

31. října a 1. listopadu
Kardinál Miloslav Vlk se zúčastnil setkání 
u příležitosti oslav 500. výročí počátku 
reformace ve švédském městě Lund za pří-
tomnosti papeže Františka.

1. listopadu
Azylový dům sv. Terezie Arcidiecézní charity 
Praha zřídil nová lůžka pro klienty, kteří 
potřebují dlouhodobou podporu vzhledem 
k vysokému věku, zdravotním a sociálním 
problémům. Farní charita Praha 1 – Nové 
Město otevřela nové nízkoprahové denní 
centrum pro ženy bez domova. 

4. a 5. listopadu
Arcibiskupství pražské se zúčastnilo 
veletrhu „PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 
2016“ v Průmyslovém paláci na pražském 
Výstavišti. 
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8. listopadu
Kardinál Dominik Duka udělil na pražském 
arcibiskupství medaili biskupa Antonína 
Podlahy za přínos v oblasti duchovní tvorby 
Noëlu Choux, francouzskému knězi a pro-
ducentovi křesťansky orientovaných filmů.

17. listopadu
Arcibiskupství pražské ve spolupráci 
s Ekumenickou radou církví a Metropolitní 
kapitulou u sv. Víta v Praze uspořádalo 
ekumenickou modlitbu, po které zaznělo 
rekviem Camilla Saint-Saënse.
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21. listopadu
Metropolitní kapitula u sv. Víta, Arcibiskup-
ství pražské a CTU při KTF UK uspořádaly 
šestou mezinárodní konferenci o katedrále, 
nazvanou „VRATISLAV A PRAHA – Ostatky 
a jejich mezinárodní význam“.

3. prosince
Ve Dvořákově síni Rudolfina se konal 
benefiční vánoční koncert pro svatovít-
ské varhany. Český národní symfonický 
orchestr řídil Libor Pešek. 

6. prosince
Farní charita na Novém Městě ve spolupráci 
s Arcidiecézní charitou Praha otevřely 
v Žitné ulici nízkoprahové denní centrum 
pro ženy bez domova a ženy ohrožené 
sociálním vyloučením.

8. prosince
Kardinál Dominik Duka ocenil kněze, spi-
sovatele a publicistu Pavla Kuneše medailí 
sv. Jana Nepomuckého a Jiřího Holého 
s jeho chotí Sybilou, malíře a zakladatele 
díla Likvidace lepry, zlatou Svatovojtěšskou 
medailí.
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18. prosince 
Kardinál Dominik Duka sloužil v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha zádušní mši 
svatou za prezidenta republiky Václava 
Havla. 

19. prosince
Arcibiskupství pražské vydalo průvodce 
po nejpozoruhodnějších betlémech 
vystavených v pražských kostelích po celé 
vánoční období. 
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V roce 2014 byl vyhlášen pětiletý pasto-
rační plán, který je koncipován na školní 
roky. Rok 2015–2016 byl zaměřen na nově 
pojatou spoluodpovědnost farností. V této 
souvislosti se téma velmi úzce propojilo 
s výzvou papeže Františka, který na rok 
2016 vyhlásil Svatý rok milosrdenství. 
V pražské arcidiecézi se tento Svatý 
rok naplno rozběhl v pražské katedrále 
12. 12. 2015. Protože je však provoz 
katedrály složitý, ustanovil kardinál Domi-
nik Duka hlavním poutním místem Roku 
milosrdenství kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně na Vinohradech. Kromě toho byly 
otevřeny další Svaté brány: kostel Panny 
Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), kostel 
ve Staré Boleslavi, ve Slaném a na Hrádku 
u Vlašimi. Později se připojila ještě Svatá 
Hora u Příbrami a Zaječov. K této události 
Pastorační středisko poutní místa vyba-
vilo materiály a potřebnými pomůckami 
a také spoluorganizovalo poutě do kostela 
Nejsvětějšího srdce Páně. Další nabíd-
kou Roku milosrdenství byla pouť rodin 
30. dubna, které se účastnilo asi 400 lidí. 
Další možností byla nabídka seniorům 
a nemocným přijet do pražské katedrály 
18. června 2016. Nelze opomenout ani 

Život pražské arcidiecéze se odehrává 
především v jednotlivých farnostech, 
kterým Arcibiskupství pražské poskytuje 
servis. Můžeme tedy konstatovat, že 
v našich farnostech se pravidelně účastní 
bohoslužeb 37 000 lidí, proběhlo v nich 
686 svateb a 658 lidí přijalo biřmování. 
Výuky náboženství se účastnilo 4 550 dětí 
a mladých lidí, kterým se věnovalo 166 
laiků, vedle řady kněží. 

Pastorace
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Emberti Gialloretim. Vedle těchto událostí 
nelze pominout velké oslavy narození Karla 
IV., které probíhaly jak na církevní půdě 
(katedrála sv. Víta, Vyšehrad), tak na řadě 
míst Prahy. 
Pastorační odbor Arcibiskupství pražského 
Pastorační středisko se podílelo na řadě 
pastoračních projektů, které přesahují 
rámec biskupství a zasahují do dění celé 
pražské arcidiecéze. Tak například orga-
nizovalo Noc kostelů, která v roce 2016 
poprvé přesáhla počet 300 zúčastněných 

pouť katechetů pražské arcidiecéze do kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně 10. září 2016. 
Rok milosrdenství byl nesen také poutěmi 
mimo hranice naší země, především do Kra-
kova, ale také do Říma. K prožití Roku milo-
srdenství byla připravena zpovědní liturgie 
24 hodin pro Pána od 4. do 5. března. 
Do této služby se zapojili i např. světící 
biskupové Václav Malý a Karel Herbst. 
Proběhla řada přednášek, seminářů a reko-
lekcí. Zmínit lze např. přednášku na téma 
uprchlictví s prof. MUDr. Leonardem 
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kostelů a modliteben a dosáhla rekordních 
130 000 návštěvnických vstupů. V rámci 
Centra pro rodinu se dále také podařilo 
připravit na svatbu 230 lidí a pastorační 
centrum nově rozběhlo e-shop, který 
postupně bude nabízet pomůcky pro pasto-
raci.
V pastoraci mládeže byl rok 2016 ovlivněn 
konáním červencového setkání mladých 
s papežem Františkem v rámci Světových 
dní mládeže. Uskutečnilo se v polském 
Krakově a přilákalo téměř 400 mladých 
lidí z naší arcidiecéze, přičemž více než 
polovina z nich absolvovala předprogram 
v hnězdenské arcidiecézi. V průběhu roku 
byly realizovány paralelně dva běhy ani-
mátorského kurzu či setkávání vedoucích 
různých společenství s názvem „Leaders 
for God“. Před Květnou nedělí se konal 
každoroční Světový den mládeže v pražské 
arcidiecézi v salesiánském centru v Praze 
Kobylisích, kde se mimo jiné mládež setkala 
s panem kardinálem. Na podzim se usku-
tečnil mimořádně povedený ples mládeže 
a také vystoupení slovenského evangeli-
začního projektu Godzone za ekumenické 
účasti téměř 2 000 mladých lidí.
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Arcibiskupství pražské vydává pravidelný 
měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, 
určený širší veřejnosti. Nabízí informace 
o aktuálním dění v diecézi, aktivitách orga-
nizovaných Arcibiskupstvím a každé číslo je 
tematicky zaměřené na určitý fenomén ze 
života farností a věřících. Zpravodaj vychází 
v nákladu přes 2 000 kusů v počtu deseti 
čísel ročně. 

Internetové projekty
www.apha.cz – oficiální stránky Arcibis-
kupství pražského. V roce 2016 navštívilo 
tento web 430 tis. návštěvníků. Stránky 
informují o dění v pražské arcidiecézi 
a současně také o důležitých církevních, 
kulturních či společenských akcích s celo-
republikovým významem. Dále obsahují 
základní informace o Arcibiskupství 
pražském, aktuality, kontakty, kalendář 
akcí, historii Arcibiskupství a fotogalerie. 
Stránky také nabízejí možnost objednat si 
zasílání novinek na e-mail. Součástí portálu 
www.apha.cz je zóna pro zaměstnance 
s informacemi pro správu arcidiecéze – 
in.apha.cz.

Komunikační 
média

Webové stránky doplňuje facebookový 
účet Arcibiskupství, twitterový účet  
@apha_cz a videokanál na youtube 
Arcibiskupství pražské.

Web www.apha.cz také umožňuje přispět 
libovolnou finanční částku na různé zají-
mavé projekty prostřednictvím platebních 
karet. 

www.DominikDuka.cz – osobní stránky 
kardinála Dominika Duky. Stránky nabízejí 
rozhovory, kázání, články, dopisy a podněty 
k zamyšlení od pana kardinála. V roce 2016 
prošel web faceliftem, který umožňuje 
např. responzivní design. Kardinál Duka 
nadále aktivně komunikuje na svém osob-
ním facebookovém profilu facebook.com/
dominik.duka.3, twitterovém účtu  
@dominikduka, blogu na Aktuálně.cz 
a křesťanské komunitní síti Signály.cz.

www.kardinal.cz – osobní stránky 
kardinála Miloslava Vlka. Po jeho úmrtí 
slouží stránky jako archiv jeho textů, úvah 
a postřehů ke společenskému dění.
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Biskup Malý s veřejností komunikuje 
na facebookovém profilu facebook.com/
biskup.maly

www.vira.cz – web o víře pro širokou veřej-
nost. V roce 2016 navštívilo weby z rodiny 
vira.cz téměř 1 600 000 návštěvníků. 
Na webu nalezneme on-line rozhovory se 
zajímavými osobnostmi z církevního a spole-

čenského života, zajímavé články a podněty 
k aktuálnímu dění ve společnosti, infor-
mace o křesťanské víře, texty k hlubšímu 
porozumění Bible, ke vzájemnému vztahu 
vědy a víry, podněty k budování rodiny 
a k výchově dětí, křesťanský pohled na sexu-
alitu, biblické texty nedělní liturgie včetně 
zamyšlení, články k jednotlivým obdobím 
v roce, zajímavé odkazy a mnoho dalšího.
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K webu na sociálních sítích odkazuje 
facebookový profil Víra.cz a twitterový účet 
@vira.cz.
Mezi velmi oblíbené služby patří také 
zasílání biblických úryvků na zadaný e-mail 
nebo mobilní telefon prostřednictvím SMS.
Rodinu webů vira.cz doplňují tematicky 
zaměřené weby, jako je deti.vira.cz, vanoce.
vira.cz, velikonoce.vira.cz a další.

www.pastorace.cz – web především 
pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. V roce 2016 navštívilo tento web 
550 000 návštěvníků. Stránky obsahují 
materiály a podklady pro pastorační práci. 
Poskytují 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. Pastorační témata 
na sociálních sítích zprostředkovává face-
bookový profil Duchovní život, křesťanská 
spiritualita.

http://help.vira.cz – linka víry na internetu. 
Jedná se kontaktní křesťanskou službu 
pro širokou veřejnost – zde je možné se 

prostřednictvím elektronické pošty obrátit 
s různými problémy či dotazy ohledně víry 
na člověka, který se snaží naslouchat a spo-
lečně najít odpověď. Po domluvě je zde také 
možnost osobního setkání či zprostředko-
vání kontaktu s knězem či psychologem.

Služba je k dispozici bezplatně a patří 
mezi průkopníky tohoto způsobu využívání 
internetu v České republice. V současné 
době ji zajišťuje zvláště tým cca 15 dobro-
volných spolupracovníků z různých oblastí 
lidského života. Linka víry je propojena 
s modulem „Otázky a odpovědi“ na http://
otazky.vira.cz, který obsahuje část již polo-
žených 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 tema-
tikou, mariánským modlitbám – zvláště 
růženci – a mariánské teologii.

www.manzelstvi.cz – hlavním cílem 
projektu je podpořit pozitivní pohled 
na manželství v pluralitním prostoru 
internetu. Web funguje jako snadno 
dostupný a spolehlivý zdroj standardních 
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informací o manželství. Náplní 
stránek jsou přehledné informace 
o manželství z pohledu katolické 
církve, a to texty filozoficko-teo-
logické, liturgické, pastorační či 
právní, ale také texty k obecnému 
povzbuzení a poučení. Vlastní 
obsah stránek tvoří přehledně 
členěný a průběžně aktualizovaný 
souhrn článků, který v roce 
2016 navštívilo téměř 60 tisíc 
návštěvníků. Web doplňuje moti-
vačně pojatý facebookový profil 
Manželství krok za krokem.

www.liturgie.cz – web zamě-
řený na katolickou bohoslužbu, 
který má až 20 000 návštěvníků 
za měsíc. Nejnavštěvovanější 
službou je lekcionář, ale stránky 
obsahují též další liturgické texty 
pro slavení mše svaté, svátostí 
a svátostin. Oblíbené jsou komen-
táře k jednotlivým obřadům, ale 
též videa nebo MP3 nahrávky 
pro praktickou přípravu na boho-
službu. Na sociálních sítích web 
propaguje facebookový profil 

Liturgie.cz a twitterový účet @liturgie_cz. 
V rámci portálu byly vytvořeny aplikace 
pro chytré telefony „Liturgie.cz“ a „Misál 
na prázdniny“. Stránky www.liturgie.cz 
slouží jako oficiální místo České biskupské 
konference pro zveřejňování liturgických 
textů v elektronické podobě.

Modlitba.cz – web nabízí základní infor-
mace a podněty k rozvíjení křesťanské 
modlitby.
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kardinaljosefberan.cz – stránky zřízené 
v roce 2016 na podporu kanonizačního 
procesu bývalého pražského arcibiskupa, 
Josefa kardinála Berana.

Katalog arcidiecéze pražské na internetu
Arcibiskupství pražské v roce 2016 dále 
rozvíjelo internetovou verzi katalogu 
pražské arcidiecéze. V Katalogu AP jsou 
k dispozici 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, u jednotlivých 
ustanovených osob přibývají jejich 
fotografie a u řady kostelů je také jejich 
stručná historie.

V uplynulém roce došlo ke spuštění 
zcela přepracované základní verze Kata-
logu AP pro veřejnost na adrese http://k.
apha.cz a mobilní verze elektronického 
Katalogu AP na adrese http://m.apha.
cz. Mobilní verze umožňuje uživateli 
tzv. „chytrého telefonu“ vyhledání nej-

bližšího kostela, aktuálních bohoslužeb 
a dalších důležitých informací. Tento 
systém najde uplatnění také při cestování 
a návštěvě kulturních památek.

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

Základem katalogu je společná aktuali-
zovaná databáze, která obsahuje důležité 
informace týkající se života naší arci-
diecéze. Katalog je založen na tzv. základ-
ních sídelních jednotkách a tím umožňuje 
velmi přesné vyhledání potřebné informace 
také na základě zadané lokality.

Další projekty
Dále se úspěšně rozvíjí úzká spolupráce 
s tvůrci aplikace eBreviář.cz pro denní mod-
litbu církve: eBreviář je dostupný na webu 
a ke stažení ve formátech pro chytré 
telefony a čtečky. Arcibiskupství pražské 
dalo souhlas k užití překladu Bible, podílí 
se na průběžné úpravě textů a poskytuje 
odborné liturgické konzultace.
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Arcibiskupství také provozuje e-shop 
na adrese eshop.apha.cz, určený pře-
devším k usnadnění distribuce tiskovin 
a jiných podpůrných materiálů.
Za zmínku také stojí internetová aktivita 
ministrantů na webu apha.cz/ministranti, 
webové stránky mládežnického centra 
ADCM.cz a on-line archiv pomůcek pro 
katechety www.apha.cz/adks. 

Tiskový odbor Arcibiskupství nadále úzce 
spolupracuje na tvorbě webu svatovítské 
katedrály www.svatovitskakatedrala.cz, 
na propagaci národní sbírky na výstavbu 
nových varhan v katedrále a vypomáhá 
se zajištěním provozu webových stránek 
penzionu Panský dům v Rožmitále pod 
Třemšínem (a jeho propagace).

Tiskový odbor je v neustálém kontaktu 
s médii jak křesťanskými, tak sekulárními. 
Mediálně podporuje aktivity farností 
i celodiecézní projekty, zprostředkovává 
kontakt s významnými osobnostmi, zajiš-
ťuje rozhovory, připravuje publikace atd.
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Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 
sedmnácti škol s jedenadvaceti školskými 
zařízeními (školní jídelny, školní družiny 
a kluby, střediska volného času). Společně 
s Křesťanskou pedagogicko-psychologic-
kou poradnou tvoří tyto školy a školská 
zařízení celkem patnáct samostatných 
právních subjektů – školských právnic-
kých osob. Arcibiskupství pražské zajiš-
ťuje personálně i materiálně činnost rad 
těchto školských právnických osob. Dále 
zajišťuje ekonomicko-správní výkon práv 
zřizovatele. 

V roce 2016 Arcibiskupství pražské 
realizovalo evaluační šetření klimatu uči-
telského sboru formou dotazníků na všech 
zřizovaných školách. Cílem zřizovatele 
bylo vyhodnotit kvalitu vzájemně vytvá-
řeného prostředí mezi pedagogy a jejich 
vztahy, a vnímat tak klima učitelského 
sboru, které ovlivňuje fungování a práci 
školy. Na všech školách toto šetření 
dopadlo souhrnně velmi dobře a výsledky 
byly pozitivní.

Ve školách zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským se ve školním roce 2016/2017 
vzdělávalo celkem 2 553 dětí, žáků  
a studentů.

Církevní 
školství

Počty žáků církevních škol zřizovaných Arcibiskupstvím 
pražským v 1. pololetí školního roku 2016/2017

7 mateřských škol 387 dětí

1 základní škola 210 žáků

1 základní škola logopedická 146 žáků

2 gymnázia 903 žáků

3 střední školy 241 žáků

2 vyšší odborné školy 416 studentů

1 základní umělecká škola 250 žáků

Celkem 2 553

Arcibiskupství pražské poskytlo v roce 2016 těmto školám 
finanční příspěvek 1 940 116 Kč. 

V arcidiecézi působí další církevní školy řeholních zřizovatelů. 
Jsou jimi Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, 
Kongregace Dcer Božské Lásky, Suverénní řád maltézských rytířů, 
Salesiánská provincie Praha, Provincie Kongregace dcer Panny 
Marie pomocnice, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Česká 
kongregace sester dominikánek a Kongregace školských sester 
sv. Františka. Počet církevních škol a samostatných školských 
zařízení s řeholními zřizovateli je celkem třináct (jejich činnost 
vykonává dvanáct samostatných právních subjektů). Ve školním 
roce 2016/2017 navštěvovalo tyto školy a školská zařízení celkem 
2 434 dětí, žáků a studentů.
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Počty žáků církevních škol s řeholním zřizovatelem 
v 1. pololetí školního roku 2016/2017

4 mateřské školy 166 dětí

3 základní školy 756 žáků

2 střední školy 194 žáků

2 vyšší odborné školy 370 studentů

2 samostatné domovy mládeže 240 ubytovaných

1 středisko volného času 708 mládeže

Celkem 2 434

Oblast církevního školství spadá do kompetence biskupa Václava 
Malého jako biskupského vikáře pro vzdělávání. Ve školním roce 
2016/2017 vykonal biskup Malý vizitační návštěvy všech kato-
lických škol v arcidiecézi bez rozdílu zřizovatele, kvalitu výsledků 
vzdělávání pravidelně sleduje analýzou inspekčních zpráv České 
školní inspekce a osobní účastí při maturitních zkouškách a abso-

lutoriích. S Mons. Malým se pravidelně 
setkává deset kaplanů ustanovených při 
církevních školách. 

Činnost Arcibiskupství pražského v oblasti 
vzdělávání zajišťuje Referát církevního 
školství. 

Všem katolickým školám a školním zaří-
zením v diecézi bez rozdílu zřizovatele 
poskytuje Arcibiskupství pražské metodic-
kou pomoc v oblasti administrativně-právní 
a pedagogické formou pravidelných porad 
ředitelů, školení a individuálních konzultací. 
Nad rámec standardní metodické pomoci 
nabízí Arcibiskupství vedoucím pracovní-
kům odborná školení externími pracovníky. 
V roce 2016 také zorganizovalo tradiční 
duchovní obnovu ředitelů u karmelitánů 
ve Slaném.



|  38

Charity v pražské arcidiecézi jsou zřizova-
teli 70 registrovaných sociálních služeb, 
zajišťují domácí zdravotní péči a vedle toho 
realizují řadu dalších projektů na pomoc 
lidem v nouzi. V roce 2016 evidovaly charity 
v pražské arcidiecézi 16 431 klientů, tisícům 
dalších lidí poskytly pomoc anonymně. 
Na této pomoci se podílí 569 stálých pracov-
níků Charity, stovky dobrovolníků a tisíce 
dárců, kteří Charitu podporují například 
v Tříkrálové sbírce, při kostelních sbírkách či 
v Postní almužně. Charita je pro věřící jejich 
prodlouženou rukou v pomoci bližním. 

Arcidiecézní charita Praha je spolu 
s ostatními diecézními charitami sdružena 
v organizaci Charita Česká republika. Je tak 
součástí celosvětové sítě Caritas Interna-
tionalis se sídlem v Římě, která zaštiťuje 
činnost katolické charity ve více než 200 
zemích světa. 

Arcidiecézní charita Praha pomáhá 
od roku 1993 v zahraničí. V současné době 
působí v pěti zemích – v Indii, Ugandě, 
Zambii, Konžské demokratické republice 
a v Bělorusku. Spolu s místní církví orga-
nizuje pomoc potřebným v oblasti vzdělá-
vání, zdravotní péče a prevence a pomáhá 
zajišťovat zdroje obživy. Tato pomoc se 
v roce 2016 dostala k více než 40 tisícům 
lidí v nouzi.

Arcidiecézní charita Praha vítá každého, kdo 
by se chtěl na její činnosti podílet, ať už 
finančním darem či modlitbou, nebo jako 
její zaměstnanec či dobrovolník. Více infor-
mací najdete na www.praha.charita.cz nebo 
na www.facebook.com/praha.charita.cz.

Charitní 
činnost

Pomoc potřebným – diakonie – je jeden ze základních 
projevů života církve. Arcibiskup pražský zřizuje 
k naplnění tohoto poslání Charitu, profesionální 
organizaci, která v pražské arcidiecézi zahrnuje 
Arcidiecézní charitu Praha a čtyři desítky farních 
charit. Prostřednictvím Charity nabízí církev 
pomoc seniorům, nemocným, lidem se zdravotním 

postižením, celým rodinám i matkám samoživitelkám v nouzi,  
lidem bez domova a dalším, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. 
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Nemocní, lidé s postižením

Lidé ohrožení sociálním vyloučením

Senioři

Rodiny s dětmi v tísni

Cizinci žijící na území ČR

31,7

21,412,5

13,2

21,2

Dotace (ministerstva, kraje, města, obce, 
úřad práce, evropské fondy)

Tržby za sociální služby klientům, účtované 
dle zákona o sociálních službách 

Tržby od zdravotních pojišťoven za 
provedenou domácí zdravotní péči 

Dary individuálních a korporátních dárců, 
veřejné a církevní sbírky 

Ostatní výnosy (např. výnosy z vlastní 
hospodářské, tj. ziskové činnosti)

39,1

22,6

17

14,5

6,8

Mzdové náklady na pracovníky (sociální pracovníci, pečovatelky, 
zdravotní sestry, koordinátoři projektů atd.)

Ostatní náklady (pojištění budov, poplatky atd.)

Náklady na služby (nájemné, správa budov, vzdělávání pracovníků, 
telefonní služby, dovoz jídla klientům a mnoho dalších nákladů 
potřebných pro provoz služeb)

Spotřeba materiálu, zboží a energie 
(energie na provoz budov, obnovení zařízení budov, 
drobný materiál, pohonné hmoty, kancelářská technika atd.)  

Odpisy

Opravy a údržba budov, automobilů

60

11

9,9

2,3 1,3

15,6

Struktura (složení) nákladů na služby  
a projekty Charity v pražské arcidiecézi 
(rozdělení v %)

Zdroje financování činnosti Charity 
v pražské arcidiecézi (rozdělení v %)

Komu Charita pomáhá
(rozdělení v %)
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství 
pražského byl příspěvek státu dle zákona 
428/2012 Sb. (ve výši 114 696 350 Kč dle 
§ 17 uvedeného zákona). Dále bylo Arci-
biskupství pražské příjemcem provozních 
dotací ve výši 10 920 308 Kč. Dalším nejdů-
ležitějším zdrojem byly tržby za prodané 
dříví a výnosy z nájemného. Významné byly 
také přijaté dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2016 platilo 
253,78 duchovních (průměrný přepočtený 
stav). Dále bylo placeno 218,47 administra-
tivních pracovníků (také průměrný přepo-
čtený stav). Mzdové náklady (účet 521) byly 
ve výši 155 433 185 Kč (průměrná hrubá 
měsíční mzda činila 27 428 Kč). Hlavní 
výdaje Arcibiskupství představovaly tyto 
platy (a s nimi spojené výdaje na zdravotní 
a sociální pojištění), dále spotřebované 
nákupy materiálů, energií a služeb 
a náklady na opravy.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů)  
a nákladů (výdajů) v roce 2016:

Výnosy (tis. Kč) Arcibiskupství 
pražské

Farnosti,  
kapituly

Dotace 10 920 44 693

Tržby za nájem, zboží (dříví apod.) 260 796 121 884

Dary, sbírky, příspěvky 118 452 63 769

Prodej dlouhodobého majetku 27 602 63 592

Ostatní 28 187 54 443

Celkem 445 958 348 381

Náklady (tis. Kč) Arcibiskupství 
pražské

Farnosti, 
kapituly

Hrubé mzdy 155 433 17 119

Sociální a zdravotní pojištění 55 362 5 076

Odpisy, vyřazení  
(výdaje na dlouhodobý majetek)

64 636 59 911

Režie (materiál, energie, služby) 
a bohoslužebné výdaje

146 301 68 907

Opravy a údržba 26 675 98 364

Dary a příspěvky 44 284 32 077

Daně 14 981 21 554

Ostatní 4 097 6 104

Celkem 511 769 309 112

Hospodářský výsledek 
(Zisk + / Ztráta –)

–65 811 39 270

Hospodaření 
arcidiecéze
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Výnosy (tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 409 381 272

Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob a aktivace

0 702

Ostatní výnosy 65 085 16 843

Tržby z prodeje majetku 7 575 83 618

Přijaté příspěvky 182 197 24

Provozní dotace 45 182 10 431

CELKEM výnosy 301 448 492 891

Náklady (tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Spotřebované nákupy 43 994 28 135

Služby 132 603 135 513

Osobní náklady 158 749 74 241

Daně a poplatky 1 507 35 030

Ostatní náklady 31 432 12 166

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných 
položek

41 683 82 864

Poskytnuté příspěvky 42 965 0

CELKEM náklady 452 934 367 949

Hospodářský výsledek 
(Zisk + / Ztráta –)

–151 486 124 942

Z hlediska druhu činnosti se dělí 
hospodaření církevních subjektů 
na Hlavní činnost a vedlejší 
Hospodářskou činnost. V roce 
2016 bylo v těchto činnostech 
v Arcidiecézi pražské dosaženo 
těchto výsledků:



Tržby za vlastní výkony 
a za zboží

Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv 
a opravných položek

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Spotřebované nákupy

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a oprav-
ných položek

Poskytnuté příspěvky
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0 2,1

77,4

0,1
3,4

17

36,8

20,2

9,6

3,3

22,5

0

7,6

0

21,6

2,5

60,4

15

0,5

29,3

35

0,3

6,9

9,2

9,5 9,7

Náklady hlavní činnosti
(rozdělení v %)

Náklady hospodářské činnosti
(rozdělení v %)

Výnosy hlavní činnosti
(rozdělení v %)

Výnosy hospodářské činnosti
(rozdělení v %)

Arcidiecéze pražská
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Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 
2013 příslušný objem pohledávky vůči státu 
z titulu náhrady za nevydaný majetek (dle § 
15 zákona 428/2012 Sb.) a tato pohledávka 
byla v letech 2014 až 2016 v souladu s uve-
deným zákonem navýšena o inflaci a dosud 
byla uhrazena příslušnými splátkami.

Významným výdajem Arcibiskupství 
pražského byla také podpora Komunitního 
centra Matky Terezy v Praze-Chodově 
(zaslána částka 3 348 000 Kč na úhradu 
splátek úvěru). Dále bylo poskytnuto 
(zapůjčeno) Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Jakuba Staršího (Praha-Petrovice) 
6 065 tis. Kč, Kolegiátní kapitule sv. Kosmy 
a Damiána ve Staré Boleslavi 2 800 tis. Kč, 
Římskokatolické farnosti Sázava – Černé 
Budy 1 810 tis. Kč, Římskokatolické farnosti 
Kolín 1 659 tis. Kč a České biskupské 
konferenci 79 tis. EUR.

Arcibiskupství pražské podporuje přímo 
veřejně prospěšné aktivity jak zřízených 
subjektů (farnosti, charity, školy), tak i cizích 
subjektů prostřednictvím účelově vázaných 
fondů zřízených v účetnictví Arcibiskup-

ství pražského. Jedná se zejména o Fond 
arcibiskupa pražského (příspěvky dle 
rozhodnutí arcibiskupa pražského), Fond 
svépomocný (opravy kostelů a far, většinou 
kulturních památek), Fond charitativní 
a humanitární pomoci, Fond pastorace 
(pastorační projekty a výstavba nových 
pastoračních center) a Fond vzdělávací. 
Tyto fondy jsou naplňovány z účelových 
sbírek, z darů a také z příspěvků Arcibiskup-
ství pražského. Zdrojem těchto příspěvků je 
vedlejší hospodářská činnost Arcibiskupství 
pražského. V roce 2016 činil celkový objem 
prostředků v těchto vybraných fondech 
71 256 081 Kč a z toho bylo použito 
v souladu s určením jednotlivých fondů 
celkem 67 751 106 Kč. Zůstatek fondů 
ve výši 3 504 974 Kč bude použit v dalším 
roce. Jedním z významných důvodů použití 
fondů bylo i rozhodnutí kardinála Dominika 
Duky OP, arcibiskupa pražského, v rámci 
nějž byly v roce 2016 (tj. v probíhajícím 
Svatém roce milosrdenství) poskytnuty 
mimořádné příspěvky z Fondu rozvoje pas-
torace na pastorační projekty dříve realizo-
vané v jednotlivých farnostech Arcidiecéze 
pražské v celkové výši 26 841 377 Kč.
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Přímé příspěvky Arcibiskupství 
pražského na podporované činnosti

Podpora veřejně prospěšných aktivit je ve významném rozsahu realizována i nepřímou 
formou. Jedná se například o práci dobrovolníků, poskytování služeb zřízeným subjektům 
nebo umístění veřejně prospěšných aktivit do budov ve vlastnictví církevních právnických 
osob za výhodných podmínek. Hodnotu této podpory lze stanovit minimálně na dalších 
cca 20 mil. Kč ročně.

Charitní činnost

Opravy církevních 
památek

Rozvoj pastorace

Vzdělání
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V roce 2016 bylo realizováno 355 sta-
vebních oprav a investic, včetně restau-
rátorských a projektových prací a opravy 
17 varhan. To vše v celkovém finančním 
objemu 121 125 tis. Kč. 

Akce bylo možné realizovat díky čerpání 
finančních prostředků na opravy nemo-
vitého a movitého majetku církve z více 
zdrojů. Vzájemná solidarita našich farností 
přitom rovněž sehrála důležitou roli, pro-
tože umožnila přispět na podporu někte-
rých akcí prostřednictvím Svépomocného 
fondu Arcibiskupství pražského, a to ve výši 
11 532 tis. Kč. Nemalou část finančních 
prostředků zajistili dárci ve farnostech. 

Arcibiskupství pražské přispělo farnos-
tem slevou na střešní krytiny ve výši 
742,5 tis. Kč, finančním příspěvkem 
1 500 tis. Kč do Svépomocného fondu 
a podporou některých akcí z Pastoračního 
fondu ve výši 11 278 tis. Kč. 

Stavební 
akce
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Významnější stavební akce v roce 2016  
(jejichž finanční náklady přesahují 1 mil. Kč)

 � Realizace Farního centra v Praze-Petrovicích 
 � Dokončení farního centra v Praze-Petrovicích
 � Dokončení přístavby Komunitního centra a opravy 

budovy arciděkanství v Kolíně
 � Oprava jižní věže kostela sv. Antonína Paduánského 

v Praze-Holešovicích
 � Oprava západní části krovu a střechy hlavní lodi 

kostela Matky Boží před Týnem  
V Praze – Starém Městě

 � 1. etapa obnovy vnějšího pláště věže kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech

 � Půdní vestavba v Arcibiskupském paláci
 � Obnova poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny 

Marie ve Staré Boleslavi – projektová příprava
 � Obnova svatoprokopského poutního areálu 

na Sázavě – projektová příprava
 � Pokračování projektové přípravy stavby Komunitního 

centra a kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově
 � Oprava děkanství v Kácově
 � Obnova interiéru ochozu kostela sv. Bartoloměje 

v Kolíně
 � Restaurování varhan v kostele sv. Ludmily v Praze-

Vinohradech

 � Oprava střechy kostela Narození Panny Marie 
v Mnichovicích

 � Rozšíření farního komunitního centra ve Vlašimi
 � Opravy v areálu kostela sv. Anny v Sudějově
 � 1. etapa restaurování nástěnných maleb v kostele 

sv. Štěpána v Praze – Novém Městě
 � Obnova poutního areálu kostela sv. Václava ve Staré 

Boleslavi – projektová příprava
 � Statické sepnutí kostela sv. Jiří v Rudné-Dušníkách
 � Oprava střechy věže kostela Panny Marie (Zvěstování 

Páně) v Plaňanech
 � Obnova ohradních zdí kostela sv. Václava ve Staré 

Boleslavi
 � Oprava omítek kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ve Staré Boleslavi 
 � Stavební úpravy bývalého františkánského kláštera 

v Zásmukách
 � Restaurování maleb ve vestibulu fary kostela 

sv. Vojtěcha v Praze – Novém Městě
 � Obnova fasád kostela sv. Štěpána v Kouřimi
 � Oprava hospodářské budovy v areálu fary v Praze-

Hostivaři
 � Restaurování iluzivní výmalby presbytáře kostela 

Nejsvětější Trojice v Drahobudicích

 „Hospodine, Bože náš, všechno toto množství, jež 
jsme připravili, abychom vybudovali dům tobě, tvému 
svatému jménu, pochází z tvé ruky. Tobě patří všechno.“ 
(1Pa 29,16)
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Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav a investic církevních 
objektů včetně mobiliáře a varhan ve vikariátech pražské arcidiecéze 
podle finančních zdrojů v roce 2016:
 

č. Zdroje finanční příspěvků
prostavěnost  

v tis. Kč

1 Vlastní, včetně darů – ostatní 51 737

2 Obecní a místní úřady 4 793

3 Středočeský kraj 100

4 Magistrát Hlavního města Prahy 7 480

5 Havarijní program MK ČR 5 155

6
Program regenerace městských zón a program péče 
o vesnické zóny MK ČR 2 871

7
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností MK ČR 6 581

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 15 917

9 Program restaurování movitých památek MK ČR 2 475

10 Program ISO MK ČR (zabezpečení) 316

11
Program pro údržbu a obnovu stávajících prvků venkovské 
krajiny MZ ČR 890

12 Pastorační fond AP 11 278

13 Svépomocný fond AP 11 532

  CELKEM 121 125




