
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ V ROCE 2008
VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLOVO PANA KARDINÁLA

ÚDAJE O ORGANIZACI

PASTORACE

HOSPODAŘENÍ DIECÉZE

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Arcibiskupství pražské  

Adresa: Hradčanské náměstí 56/16
                119 02  Praha 1 - Hradčany
Tel.: + 420 220 392 111
Fax: + 420 220 514 647
E-mail: apha@apha.cz
Web: http://www.apha.cz
IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100
Číslo účtu: 45301130/2700 UniCredit Bank

Statuární orgány:
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský
Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář
Mons. Václav Malý, biskup
Mons. Karel Hebst, biskup
Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th. D., biskupský vikář

STAVEBNÍ AKCE

na materiály, odebrané od firmy TONDACH,  především na střešní krytiny činil 1 706 136 Kč. 
Důležitou roli zde sehrála zde také vzájemná solidarita našich farností, která umožnila financování některých 
akcí prostřednictvím Svépomocného fondu AP, a to ve výši 7 947 800 Kč. Ocenění za tento úspěch tedy patří 
jak farnostem, tak i duchovním správcům církevních objektů a odborným duchovním asistentům- technikům 
jednotlivých vikariátů. Značnou část prostředků zajistili dárci ve farnostech.
Celkově se realizovalo  296 stavebních oprav a investic včetně restaurátorských prací a opravy 13 varhan 
v celkovém finančním objemu 119 995 000 Kč.

STAVEBNÍ AKCE

www.apha.cz 
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. 
Informují o dění v pražské arcidiecézi.
www.vira.cz 
Web o víře pro širokou veřejnost.
www.pastorace.cz 
Web především pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. 
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.

www.kardinal.cz
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka.

www.manzelstvi.cz 
projekt Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském.

http://web.katalog.apha.cz 
Databáze kapitul, vikariátů, farností, charit, církevních 
škol zřízených AP (včetně kontaktů), dále přehled obcí 
spadajících do pražské arcidiecéze, rozpis bohoslužeb 
a další informace.

Realizace stavebních akcí v roce 2008 byla možná díky čerpaní finančních prostředků na opravy 
nemovitého a movitého majetku církve z několika zdrojů. Příspěvek Arcibiskupství pražského 

Pastorační práce v arcidiecézi pražské probíhá stále jak ve farnostech, tak v některých 
speciálních střediscích arcibiskupství a také v armádě, zdravotnických zařízeních, věznicích 
a na církevních školách. Speciální oblastí je pastorační působení pomocí tištěných textů 
a prostřednictvím internetu. 

Ve farní pastoraci tvoří kromě pravidelných bohoslužeb trvale nemalou část práce příprava dětí, dospívajících 
a dospělých na přijetí svátostí. V roce 2008 bylo v pražské arcidiecézi pokřtěno 2 570 dětí a to znamená přibližně 
stejný počet připravovaných rodičovských párů na křest jejich dětí, přičemž příprava sestává zpravidla ze dvou 
až tří setkání. Dále bylo pokřtěno na 236 dospělých. Zde je příprava formou katechumenátu, rozděleného 
do stupňů, delší a náročnější, zpravidla trvá jeden rok i déle. Církevní sňatek uzavřelo na 715 párů, což opět 
znamená nutnou přípravu, sestávající zpravidla z více než jednoho setkání.
Péčí o laiky, kteří v diecézi slouží druhým, se zabývalo zejména Pastorační středisko a Katechetické středisko. 
Pastorační středisko mělo programy pro lektory a pro služebníky eucharistie, katechetické středisko se podílelo 
na přípravě katechetického kurzu na KTF UK a pořádalo pro katechety formační dny a rekolekce. Kromě toho 
v obou střediscích funguje trvalá poradenská služba pro ty, kdo v pastoraci nebo katechezi působí.  
Misijní centrum se věnuje zejména těm, kteří potřebují buď osobní doprovázení, nebo evangelizaci a pastoraci 
v malé skupině. Kromě toho pořádalo, jako každý rok, veřejnou evangelizaci v Praze v rámci Jarních slavností 
Prahy 2 a začalo nabízet setkání v křesťanské kavárně, doprovázená kulturním programem. 

Církev jako celek i její jednotlivé části jsou společenstvím podle vzoru Trojice, v němž je nutná 
komunikace, „výměna darů“ a průhledné vzájemné vztahy. Někdy se říká, že církev má být 
„dům ze skla“. Tyto charakteristiky se týkají vedení diecéze i aktivit různých jejích složek. Proto 
Arcibiskupství pražské vydává Výroční zprávu o své činnosti. Svou činnost průběžně prezentuje 

v úředním arcidiecézním oběžníku ACAP a ve Zpravodaji pražské arcidiecéze, který prezentuje spíše pastorační 
činnost diecéze. V neposlední řadě jsou tu arcidiecézní digitální média apha.cz, kardinál.cz a dalších sedm webů 
i velká řada subwebů ostatních podřízených institucí, které průběžně informují o životě diecéze i jejích nižších 
složek.
Výroční zpráva podává oficiální souhrnný obraz o diecézi za minulý rok, o její struktuře (počet farností a jejich 
obsazení) a o činnosti, s přehledem o hospodaření vlastním i o hospodaření s penězi, které nám dává stát 
z církevního majetku, který dosud neoprávněně drží. Přes katalog arcidiecéze je možné se dostat i na internetové 
stránky farností s mnoha informacemi o jejich životě. Dále je tu statistika svátostného života diecéze a velké 
události uplynulého roku, ve kterém jsme slavili 1100. výročí narození sv. Václava, hlavního patrona země 
České.
Tato zpráva má nejen úřední statistický význam, ale dává to, co jsme prožili a dělali, do společenství všem. V běhu 
času si totiž člověk neuvědomuje, kolik života tu je. A proto zpráva může také přinášet radost. Je adresována 
i všem, kteří stojí mimo oblast církve a často se ptají, co církev dělá.
Velice rád děkuji všem vedoucím jednotlivých oddělení AP, všem jejich spolupracovníkům, ale také všem, kdo 
pracují v „terénu“, kněžím a jáhnům i jejich pomocníkům pastoračním asistentům, stavebním technikům i členům 
pastoračních a ekonomických rad farností. Ať je celý uplynulý rok ke slávě Boží.

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského byl 
příspěvek státu – zejména dotace odboru církví Ministerstva 
kultury (MK ČR), ze kterých 92,93 % 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 2008 platilo 395,10 duchovních 
(průměrný přepočtený stav). Dále bylo placeno 56,90 
administrativních pracovníků (také průměrný přepočtený 
stav). Průměrná hrubá měsíční mzda činila 18 559 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.

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 18 škol a školských zařízení sdružených do 15 právnických subjektů 
působících na území arcidiecéze. Odpovědnost za činnost církevních škol v arcidiecézi – jak v oblasti vzdělávací 
a výchovné, tak i ekonomické – nese biskupský vikář pro církevní školství Arcidiecéze pražské, Mons. Václav 
Malý. Jemu je podle organizační struktury Arcibiskupství pražského podřízena vedoucí Odboru církevního 
školství, která se svou asistentkou pro oblast kontroly hospodaření škol zajišťuje výkon správy zřizovatele 
a pravidelný kontakt se školami. Zřizovatel sleduje, kontroluje a vyhodnocuje své školy též z hlediska jejich 
ekonomicko-správní činnosti. Za tímto účelem jsou vedoucí odboru i její asistentka členkami rad všech školských 
právnických osob zřízených Arcibiskupstvím pražským. 
Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým školám finanční příspěvky na rozvoj a vybavení. V roce 
2008 bylo celkem rozděleno 1,294 mil. Kč. Mimo jiné přispělo částkou 109 tis. Kč na pořízení vnitřních žaluzií 
a kuchyňského sporáku pro školní jídelnu CMŠ Radost v Kladně, Křesťanskému gymnáziu na malování tříd 
částkou 150 tis. Kč, rovněž Arcibiskupskému gymnáziu částkou 110 tis. na projekt vybudování multimediální 
jazykové laboratoře a částkou 40 tis. na rozvoj aktivit školního pěveckého sboru. Všem církevním školám 
pražské arcidiecéze je určen výtěžek ze Svatováclavské sbírky, konané v září. 
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