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SLOVO PANA KARDINÁLA
Ohlížíme se za nenávratně uplynulým časem roku 2006 a bilancujeme. Ptáme se, jak jsme ten vzácný dar, kterým je čas, využili 
nejen pro sebe, ale k dobru všech.
Život diecéze byl i v roce 2006 obohacen probíhajícím procesem obnovy farností, který jsme začali v roce 2002. Od začátku 
se na něm podíleli nejen kněží, ale i řada věřících naší arcidiecéze. Stanovená cesta měla tyto milníky: pokání, bez něhož je 
jakákoliv obnova v církvi nemyslitelná; Boží slovo, bez jehož slyšení a zvěstování se žádné evangelizační dílo v církvi neobejde; 
modlitbu, bez níž nelze mluvit o duchovním životě křesťana a sdílení, bez něhož víra jednotlivce slábne a nelze mluvit 
o společenství. Mezi nejvýznamnější duchovní a pastorační události roku 2006 patří samozřejmě každoročně se opakující kněžská 
a jáhenská svěcení, pouť za kněžská, řeholní a duchovní povolání, Národní svatováclavská pouť, Tříkrálová sbírka. Vedle toho 
jsme oslavili dokončení hrubé stavby Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Jižním Městě s vědomím, že kostel sám zde 
neznamená nic bez věřících, kteří jsou chrámem Božím a kteří z něj činí živou stavbu. Dále jsme s vděčností Bohu oslavili první 
výročí pontifikátu Svatého otce Benedikta XVI. Významnou charitativní akcí v roce 2006 bylo slavnostní otevření Česko-ugandské 
nemocnice a školy pro porodní asistentky v  Buikwe v Ugandě. Místní obyvatelé a organizátoři se projevili jako velmi vřelé 
shromáždění a nikdo z nich nešetřil slovy díků a spontánními projevy hluboké vděčnosti. Cítíme však, že je toho ještě mnoho, 
co máme a můžeme nabídnout. Věřím, že k otevřenosti vůči okolí přispívá i množství námi provozovaných internetových stránek, 
které se zabývají různými tématy, k nimž v roce 2006 přibyl nově web o mariánské úctě: www.maria.cz.

kardinál Miloslav Vlk

PASTORACE
Pastorační činnost probíhala i v tomto roce zejména ve třech oblastech. Ve farní pastoraci, v kategoriální pastoraci, kterou zajišťují 
speciálních střediska arcidiecéze (Katechetické středisko, Centrum pro rodinu, Misijní centrum, Pastorační středisko, Centrum 
pro mládež) a duchovní i laici působící v armádě, vězeňství a ve zdravotnických zařízeních a v neposlední řadě také ve sféře 
„elektronické pastorace“, tedy prostřednictví e-mailu a internetu.
I v tomto roce pokračovala péče o ty, kdo druhým v pastoraci slouží. Konala se formační setkání katechetek a katechetů, pastoračních 
asistentek a asistentů a příprava těch, kdo se na soustavnou službu připravují. Arcidiecéze sama zajišťuje pastorační přípravu trvalých 
jáhnů a kurzy pro laiky pomáhající v pastoraci. Jáhny, kteří se připravují na kněžství, vysílá každoročně na kurz, který pro ně připravuje 
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a kněze do tří let po svěcení vysílá arcidiecéze na kurz pro další formaci kněží, 
který připravuje tatáž fakulta. Setkávání a další vzdělávání všech kněží a jáhnů působících v arcidiecézi bylo, jako v jiných letech, 
uskutečňováno pořádáním Kněžských dnů. 
Vzhledem k tomu, že polovinu arcidiecéze tvoří hlavní město Praha, je velkým úkolem snaha o zlepšení pastorační situace 
na pražských sídlištích. Výstavba Komunitního centra Matky Terezy a příprava jeho využití probíhala po celý rok. Začala také příprava 
na větší pastorační přítomnost na sídlišti Černý Most. Pokračovala dále práce center na sídlišti Barrandov a v Nových Butovicích. 
Dalším význačným pastoračním úkolem je péče o vysokoškoláky. Hlavní úlohu zde hrála vysokoškolská farnost u kostela Nejsvětějšího 
Salvátora, ale péče o vysokoškoláky probíhala i v dalších farnostech, kde se takováto společenství shromažďují. 
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CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 18 škol a školských zařízení sdružených 
do 15 právnických subjektů působících na území arcidiecéze. V souvislosti 
s požadavkem nového školského zákona všechny změnily počátkem roku 2006
 z rozhodnutí zřizovatele právní formu na školskou právnickou osobu. 
Biskupským vikářem pro církevní školství je pražský pomocný biskup 
Mons. Václav Malý. Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým školám 
finanční příspěvky na rozvoj a vybavení.
Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským navštěvovalo ve školním roce 2006/2007 
celkem 2281 dětí, žáků a studentů.
Dalšími zřizovateli škol a školských zařízení působících 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 kongregace sester dominikánek 
a Kongregace školských sester sv. Františka. 
Školy a školská zařízení těchto zřizovatelů navštěvovalo ve školním roce 
2006/2007 celkem 1568 dětí, žáků a studentů. 

STAVEBNÍ AKCE
Realizace stavebních akcí v roce 2006 byla možná díky čerpaní finančních 
prostředků na opravy nemovitého a movitého majetku církve z několika zdrojů. 
Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály odebrané od firmy TONDACH, 
především na střešní krytiny činil 1 568 000 Kč. 
Důležitou roli zde sehrála také vzájemná solidarita našich farností, která umožnila 
financování některých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu AP, a to ve výši 
6 945 000 Kč. Ocenění za tento úspěch tedy patří jak farnostem, tak i duchovním 
správcům církevních objektů a odborným duchovním asistentům-technikům 
jednotlivých vikariátů.
Velkou částku prostředků zajistili dárci ve farnostech.
Celkově se realizovalo 374 stavebních oprav včetně restaurátorských prací a opravy 
9 varhan v celkovém finančním objemu 115 mil. Kč.

KOMUNIKACE
www.apha.cz – oficiální stránky Arcibiskupství 
pražského. Informují o dění v pražské 
arcidiecézi.
www.vira.cz – o víře pro širokou veřejnost.
www.pastorace.cz – web především pro lidi 
aktivně zapojené do služby v církvi. Stránky 
obsahují materiály a podklady pro pastorační 
práci. 
www.krestanstvi.cz – křesťanský pohled 
na otázky po původu světa a smyslu života.
http://help.vira.cz – Linka víry na Internetu. 
Jedná se kontaktní křesťanskou službu 
pro širokou veřejnost.
www.maria.cz – stránky věnované úctě 
k Panně Marii
http://web.katalog.apha.cz - Katalog 
Arcidiecéze pražské na internetu. Obsahuje 
kontakty na kapituly, vikariáty, farnosti, charity, 
církevní školy, přehled bohoslužeb atd.

HOSPODAŘENÍ DIECÉZE
Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského byl příspěvek státu – zejména dotace odboru církví Ministerstva kultury, ze které 92,04 % činily dotace
na platy duchovních včetně zdravotního a sociálního pojištění, pro farnosti se přijaté dotace týkaly hlavně oprav nemovitých kulturních památek. 
Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného, významné jsou dary a sbírky.
Arcibiskupství pražské v roce 2006 platilo 385,37 duchovních (průměrný přepočtený stav).  Dále bylo placeno 53,73 administrativních pracovníků (rovněž 
průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá měsíční mzda činila 16 169 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. 
Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo formou příspěvků rozděleno téměř 3 mil Kč (2 844 000 Kč), kdy převážná část prostředků pocházela z výnosů 
Arcibiskupství pražského, které byly doplněny účelovými sbírkami.
Nejvýznamnějším výdajem Arcibiskupství pražského byla podpora výstavby Komunitního centra Matky Terezy v Praze 11. V roce 2006 odeslalo Arcibiskupství 
pražské na tento účel částku 45 mil Kč.


