
MILÍ PŘÁTELÉ!

Rok 2013 byl rokem, kdy jsme si při-
pomínali příchod sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Návštěva konstan-
tinopolského patriarchy Bartoloměje 
v pražské katedrále potvrdila jejich du-
chovní, kulturní a politický význam.

Z ekonomického pohledu byl rok 2013 
do značné míry rokem přelomovým. 
V účinnost vstoupil zákon o majetkovém 
narovnání mezi státem a církvemi. Církev 
tak vykročila do období, jehož završením 
má být její úplná ekonomická samostat-
nost.

Aktivní život naší arcidiecéze je důvodem 
k poděkování tisícům dobrovolných pra-
covníků, všem, kteří pečují o naše farnos-
ti. Můj dík patří samozřejmě také kněžím, 
jáhnům, řeholnicím a řeholníkům.
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HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství 
pražského byl příspěvek státu dle zákona 
428/2012 Sb. (ve výši 120 733 tis. Kč dle 
§ 17 uvedeného zákona). Dále Arcibis-
kupství pražské bylo příjemcem dotací 
ve výši 1 880 tis. Kč. Dalším nejdůležitěj-
ším zdrojem byly výnosy z nájemného, 
významné jsou dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2013 pla-
tilo 386,7 duchovních (průměrný pře-
počtený stav) a 69,3 administrativních 
pracovníků (také průměrný přepočtený 
stav). Mzdové náklady (účet 521) byly 
ve  výši 115 446 tis. Kč (průměrná hrubá 
měsíční mzda činila 21 098 Kč).

Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 
2013 příslušný objem pohledávky vůči 
státu z titulu náhrady za nevydaný ma-
jetek (dle § 15 zákona 428/2012 Sb.). Po-
hledávka Arcibiskupství pražského byla 
částečně uhrazena první splátkou přija-
tou dne 6. ledna 2014.

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem   
sedmnácti škol s jedenadvaceti školskými 
zařízeními (školní jídelny, školní družiny 
a kluby, střediska volného času). Společ-
ně s jednou pedagogicko-psychologic-
kou poradnou tvoří tyto školy a školská 
zařízení celkem patnáct samostatných 
právních subjektů – školských právnic-
kých osob. Tyto školy navštěvovalo v roce 
2013 celkem 2420 dětí, žáků a studentů.

CHARITA

Z pověření pražského arcibiskupa zajiš-
ťuje sociální a zdravotní služby v pražské 
arcidiecézi Arcidiecézní charita Praha 
spolu se čtyřmi desítkami farních cha-
rit. Charita poskytuje sociální a zdravot-
ní služby zejména pro seniory, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením, matky 
s dětmi v tísni, rodiny, nemocné a zdra-
votně postižené. Významnou činností 
je také pomoc do zahraničí a podpo-
ra cizincům, kteří žijí v České republice. 
Více informací o práci Arcidiecézní cha-
rity Praha a její výroční zprávu lze nalézt 
na adrese: http://praha.charita.cz

KOMUNIKAČNÍ MÉDIA

WWW.APHA.CZ 
Oficiální stránky Arcibiskupství pražské-
ho. Informují o dění v diecézi.
WWW.DOMINIKDUKA.CZ
Stránky kardinála Dominika Duky.
WWW.KARDINAL.CZ
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka. 
WWW.VIRA.CZ 
Stránky o víře pro širokou veřejnost. 
WWW.PASTORACE.CZ  
Web pro lidi zapojené do služby v církvi. 
Obsahuje materiály a podklady pro pas-
torační práci.
HTTP://HELP.VIRA.CZ 
Linka víry na internetu, kontaktní křes-
ťanská služba pro širokou veřejnost.
WWW.MARIA.CZ 
Stránky věnované úctě k Panně Marii.
WWW.MANZELSTVI.CZ
Web s informacemi o manželství z  po-
hledu katolické církve.
HTTP://K.APHA.CZ 
Katalog pražské arcidiecéze. Databáze 
kapitul, vikariátů, farností, charit a  cír-
kevních škol zřízených AP, přehled obcí      
začleněných do pražské arcidiecéze, 
kontakty, bohoslužby a další informace. 

PASTORACE

V roce 2013 se pastorace rozvíjela na   
celém území pražské arcidiecéze přede-
vším ve farnostech, ale také v kategori-
ální pastoraci (děti, mládež, rodiny atd.). 

Vlastní život církve je postaven na rozví-
jení vztahu s Bohem, který se primárně 
odehrává při slavení svátostí. Především 
jde o nedělní mše svaté (v roce 2013 jich 
bylo na území diecéze slouženo 24 409), 
ale také o slavení dalších svátostí: v roce 
2013 bylo pokřtěno 2 666 lidí, z toho 406 
dospělých a dětí starších 7 let. Svátost 
biřmování přijalo 554 lidí a 557 párů uza-
vřelo manželství. Kněží navštívili 5  420 
nemocných a udělili jim svátost nemoc-
ných. Velmi silným okamžikem v  životě 
dětí je první svaté přijímání, kterých bylo 
uděleno 830.

K pastoraci přispělo také Pastorační stře-
disko Arcibiskupství pražského svými 
aktivitami na poli internetových projek-
tů (viz kapitola Komunikační média), ka-
techeze a péče o katechety, podporou 
snoubenců a  rodin, rozvíjením liturgie, 
organizací přednášek a setkání. 
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