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ARcidiecéZe PRAžskÁ

církev přijala od krista jedinečné poslání: 
hlásat všem radostnou zprávu o Ježíšově 
definitivním vítězství nad destruktivními 
silami zla, které ohrožují život jednotlivého 
člověka i celé společnosti. Na to bychom se 
měli v rámci bilancování vždycky a především 
ptát: do jaké míry se nám podařilo svými 
životy, slovy a činy toto vítězství dosvědčit? 
Taková bilance je ovšem obtížně měřitelná, 
protože se pohybuje především v rovině 
duchovní. informace, sdělení, čísla a statis-
tiky obsažené v této zprávě, dokumentu-
jící činnost Arcibiskupství pražského v roce 
2009, mají svůj plný smysl a hodnotu právě 
za předpokladu, že stojí ve službě tomuto 
cíli. V kontextu úsilí o dosažení tohoto cíle je 
třeba také tuto zprávu číst.
Zvláštní pozornost věnuje výroční zpráva 
důle-žitým událostem loňského roku. Na prv-
ním místě to byla dlouho očekávaná pasto-
rační návštěva svatého otce Benedikta XVi., 

ÚVOdNÍ sLOVO

Zásadní věcí byla i v oblasti pastorace náv-
štěva papeže Benedikta XVi., a to jak její 
příprava, tak samotný průběh a impulsy, 
které přinesla. Návštěvě papeže předchá-
zela delší modlitební příprava a samozřejmě 
příprava organizační, na které se podílela 
pražská arcidiecéze zejména pokud šlo o ty 
části papežova programu, který se odehrával 
v Praze a ve staré Boleslavi.  

Tak,  jak se rozšiřuje spektrum akcí v oblasti 
pastorace, která se neomezuje jen na boho-
služby, tak rostou i nároky na to, aby se 
na pastorační práci v arcidiecézi podíleli 
nejen biskupové, kněží a jáhni, ale také celá 

řada laiků – zaměstnanců i dobrovolníků, 
o jejichž další vzdělávání se starají orgány 
a střediska arcidiecéze a teologické fakulty 
v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích. 
stále trvá snaha úroveň vzdělanosti pastorač-
ních pracovníků zvyšovat, buď pravidelným 
studiem na různých školách, nebo pořádá-
ním jednorázových setkání.

Pro širší veřejnost byly v některých farnos-
tech pořádány velmi hodnotné přednáškové 
cykly. Pro kněze jsou pořádány vikariátní kon-
ference a kněžské dny, pro pastorační asis-
tentky a asistenty zejména každoroční dvou-
denní setkání na svaté Hoře, pro katechetky 
a katechety metodické dny, pro všechny pak 
specializované exercicie.

i pastorační služba pomocí elektronické 
pošty a internetových stránek se těší trvale 
rostoucímu zájmu. V roce 2009 pokračovaly 
všechny dosavadní internetové pastorační 
projekty.

PAsTORAce

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 
18 škol sdružených do 15 právnických sub-
jektů působících na území arcidiecéze. 
Tyto školy navštěvovalo v roce 2009 celkem 
2 287 dětí, žáků a studentů. Arcibiskupství 
pražské poskytuje svým školám finanční 
příspěvky na rozvoj a vybavení. V roce 2009 
bylo celkem rozděleno 1 544 tis. kč.

inspekční zprávy z kontrol České školní 
inspekce hodnotí církevní školy velmi 
dobře, zejména vyzdvihují přátelské a bez-
pečné sociální klima, důsledné uplatňování 
principů křesťanské etiky, úspěšnost žáků 
ve výsledcích vzdělávání a bohatou nabídku 
volnočasových aktivit. 

Odpovědnost za činnost církevních škol 
v arcidiecézi – jak v oblasti vzdělávací 
a výchovné, tak i ekonomické – nese biskup-
ský vikář pro církevní školství pražské arcidie-
céze Mons Václav Malý. 

cÍRkeVNÍ škOLsTVÍ

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskup-
ství pražského byl příspěvek státu 
– zejména dotace odboru církví minis-
terstva kultury (Mk ČR), ze kterých 
92,57 % činily dotace na platy duchov-
ních včetně zdravotního a sociálního 
pojištění; ve farnostech se přijaté 
dotace týkaly hlavně oprav nemo-
vitých kulturních památek. druhým 
nejdůležitějším zdrojem byly výnosy 
z nájemného, významné jsou také 
dary a  sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2009 
platilo 405,16 duchovních (průměrný 
přepočtený stav). dále bylo placeno 
54,51 administrativních pracovníků 
(také průměrný přepočtený stav). 
Průměrná hrubá měsíční mzda činila 
18 962 kč. Hlavní výdaje arcibiskupství 
představovaly tyto platy (a s nimi spo-
jené výdaje na zdravotní a sociální 

pojištění), dále spotřebované nákupy 
materiálů, energií a služeb a náklady 
na opravy.

Významné byly náklady spojené s náv-
štěvou papeže Benedikta XVi., který 
svoji státní a pastorační návštěvu naší 
země vykonal ve dnech 26.–28. září 
2009. celkové náklady na zajištění akcí 
konaných na území pražské arcidie-
céze ve výši 7 314 tis. kč byly pokryty 
z více zdrojů. Byly to sbírky konané 
v pražské arcidiecézi, a to na návštěvu 
svatého otce (893 tis. kč) a svatopetrský 
haléř 2009 (1 084 tis. kč), část výnosu 
sbírek na návštěvu svatého otce kona-
ných v ostatních diecézích ČR (2 119 tis. 
kč), dary (806 tis. kč) a dotace Mk ČR 
(380 tis. kč na pouť ve staré Boleslavi). 
Významná část nákladů (2 032 tis. kč) 
byla pokryta z výnosů Arcibiskupství 
pražského).

HOsPOdAřeNÍ diecéZe

která se uskuteč-
nila koncem září 
a  překonala nako-
nec veškerá očeká-
vání. Byla opravdo-
vým povzbuzením 
a požehnáním 
nejen pro věřící, 
ale též pro celou 
českou zem. 
Bylo zvykem, že výroční zprávu podepisoval 
vždy arcibiskup. Zvláštností této zprávy je, že 
informuje o období, kdy byl ještě ve funkci 
arcibiskupa kardinál Miloslav Vlk, ovšem 
zpráva vzniká až v době, kdy jsou známy 
všechny uzávěrky a kdy je v úřadě arcibis-
kupa již nástupce dominik duka OP.  Jím 
jsem byl pověřen, abych zprávu protentokrát 
podepsal.
                                      Michael slavík, Th.d.

generální vikář

ÚdAJe O ORGANiZAci

Arcibiskupství pražské  

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
Č. ú.: 45301130/2700 Unicredit Bank

statuární orgány:

Mons. ThLic. dominik duka OP,
arcibiskup pražský
Michael slavík, Th.d.,
generální vikář
Mons. Václav Malý, biskup
Mons. karel Hebst, biskup
Mons. doc. ing. Mgr. Aleš Opatrný, 
Th.d., biskupský vikář

kOMUNikAČNÍ MédiA

www.apha.cz 
Oficiální stránky Arcibiskupství praž-
ského.  informace o dění v diecézi.
www.vira.cz 
Web o víře pro širokou veřejnost.
www.pastorace.cz  
Web 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 
křesťanská linka důvěry.

www.maria.cz 
stránky věnované úctě k Panně Marii.
www.manzelstvi.cz
Projekt centra pro rodinu Arcibiskup-
ství pražského.

http://web.katalog.apha.cz 
databáze kapitul, vikariátů, farností, 
charit a církevních škol zřízených Arci-
biskupstvím pražským (včetně kon-
taktů), dále přehled obcí spadajících 
do pražské arcidiecéze, rozpis boho-
služeb a další informace.


