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Milí přátelé,

rok 2014 nám přinesl mnoho nového. Jen namát-
kou vybírám: ve svatovítské katedrále jsme poprvé 
v nové době na Květnou neděli uspořádali pašijové 
hry, v rámci pietní vzpomínky na vyhlazení Lidic byl 
do presbytáře zbořeného kostela sv. Martina v Li-
dicích umístěn nově vytvořený obraz Panny Ma-
rie Lidické a při příležitosti 670. výročí povýšení 
pražského biskupství na arcibiskupství byl zahájen 
dlouholetý projekt stavby nových varhan pro sva-
tovítskou katedrálu.

Vědomí, že i naše církev je církví katolickou, tj. světo-
vou podtrhl seminář o sociální nauce církve, na kte-
rém se podílel Instituto de Estudios Social Cristia-
nos v Limě a Konrad-Adenauer-Stiftung. Účastníky 
byli významní státníci uplynulých 25 let z Evropy, ale 
i z Latinské Ameriky. Katolickou otevřenost pak ješ-
tě více podtrhlo evropské setkání mládeže pořádané 
komunitou z Taizé. Bylo to již druhé setkání v Praze 

a můžeme říci, že obě setkání orámovala léta svo-
body a obnovy. Současně však připomněla nutnost 
i krásu ekumenické spolupráce.

Rok 2014 byl také příležitostí připomenout si ně-
kolik důležitých okamžiků historie církve, ale i naší 
vlasti. Zmíním např. připomínku „položení základ-
ního kamene“ svatovítské katedrály a současně její 
dostavby v době probouzení národů v 19. století, 
která byla inspirována dostavbou kolínského dómu. 
Znovu jsme si tak během konference na toto téma 
mohli ověřit, že role pražské katedrály je pro naši 
zemi nezastupitelná. Bezesporu jsme nemohli zapo-
menout na stříbrné jubileum kanonizace sv. Anežky 
a návrat svobody. Bylo skutečně radostnou událostí, 
že s námi tento návrat slavil druhý muž církve kardi-
nál státní tajemník Pietro Parolin v roli papežského 
legáta.

Závěrem bych chtěl říci, že rok 2014 byl pro praž-
skou arcidiecézi rokem požehnaným. Při listování 

v této brožuře se snad také každému stane zřejmým, 
že to byl rok velikého pracovního vypětí.  Všem, kteří 
tvoří společenství Božího lidu místní církve a kdo při-
spívají k radostnému životu našich farností, patří můj 
dík. S přáním odvahy a vytrvalosti k tomuto pracov-
nímu úsilí žehnám všem dicezánům i svým nejbližším 
spolupracovníkům.

kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražskýÚVODNÍ SLOVO
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Arcibiskupství pražské

Hradčanské náměstí 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
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e-mail: apha@apha.cz
web: www.apha.cz

IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100
č. ú.: 45301130/2700 UniCredit Bank 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Mons. Václav Malý, biskup
Mons. Karel Herbst, biskup

Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář

P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář
P. dr.  Vojtěch Eliáš, biskupský vikář

DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ

Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup

ÚDAJE O ORGANIZACI 
PROFIL   ARCIDIECÉZE

V roce 2014 Arcidiecézi pražskou tvořilo 145 farností 
sdružených do 14 vikariátů. Kromě toho bylo na jejím 
území zřízeno 33 míst s vlastním pastoračním půso-
bením, většinou klášterních nebo poutních kostelů (11 
z nich má statut duchovní správy). Ve 125 farnostech 
sídlil duchovní správce přímo, ostatní jsou spravovány 
excurrendo, tedy duchovní správci tam dojížděli. 

V Teologickém konviktu v Olomouci, který je příprav-
ným ročníkem před zahájením seminární formace 
ke kněžské službě, se ve školním roce 2014/2015 připra-
vují 2 uchazeči, v Arcibiskupském semináři 8 seminaristů, 
v římském Nepomucenu 3 seminaristé.

V roce 2014 k Arcidiecézi pražské přináleželo 140 kně-
ží, z nich 115 působilo v různých duchovních službách 
v domácí diecézi, zbývající pak v dalších českých i zahra-
ničních diecézích nebo byli na odpočinku. Na duchov-
ní službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží, 
z celkového počtu 158 zde pobývajících bylo 107 kněží 
ustanoveno pro konkrétní duchovní službu. V Arcidiecé-
zi pomáhalo 46 kněží jiných diecézí (nejvíce z nich jsou 
zastoupení Poláci, dále Slováci, v menší míře Italové, 
Američané, Španělé, Francouzi a jednotlivě i z dalších 
zemí), dále pak 31 trvalých jáhnů, 27 pastoračních refe-
rentů a 39 pastoračních asistentů. 

V Arcidiecézi bylo v roce 2014 podle aktualizovaného 
kvalifikovaného statistického odhadu sdruženo cca 558 
tisíc pokřtěných katolíků a nacházelo se zde 934 kostelů 
a kaplí.

V roce 2014 působili v Arcidiecézi členové celkem 21 
mužských a 37 ženských řeholních institutů.

Na jejím území sídlí biskupská konference a konference 
vyšších představených mužských a ženských řeholí. Čes-
ká biskupská konference sdružuje všechny české a mo-
ravské biskupy a stará se zejména o koordinaci pasto-
račních 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

1. RADY A KOMISE ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO
≈ 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
≈ Stavební odbor
≈ Provozní odbor
≈ Referát informačních technologií
≈ Referát církevního školství
≈ Odbor vnějších vztahů – Tiskové středisko

3. PASTORAČNÍ STŘEDISKO

STRUKTURA
ARCIBISKUPSTVÍ

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

Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou diecéze 
a s řízením úřadu diecéze generální vikář, s výkonem 
soudní pravomoci soudní vikář, se speciálními úkoly pak 
biskupští vikáři (někteří z nich mohou být – a  mnohdy 
také jsou – též biskupy, takže mohou diecéznímu bisku-
povi vypomáhat i při udělování svátostí) – všichni jsou 
do svých funkcí ustanoveni diecézním biskupem. Úřad 
Arcidiecéze pražské se nazývá Arcibiskupství pražské. 
Náplň činnosti jednotlivých útvarů, odborů a speciálních 
středisek je podrobně vymezena v organizačním řádu.
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PAŠIJOVÉ HRY V KATEDRÁLE

Vůbec poprvé se ve svatovítské katedrále konaly 
pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí před-
stavili na Květnou neděli 13. dubna tři herecké osob-
nosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub 
Gottwald. Zazněla hudba Jaroslava Krčka v provede-
ní souboru Musica Bohemica.

OBRAZ PANNY MARIE LIDICKÉ

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP po-
žehnal 14. června v rámci pietní vzpomínky na vy-
hlazení Lidic obraz Panny Marie Lidické, který byl 
umístěn v místě presbytáře zbořeného kostela sv. 
Martina v Lidicích.

PROJEKT NOVÝCH VARHAN 
PRO SVATOVÍTSKOU KATEDRÁLU

V neděli 15. června během slavnosti sv. Víta při pří-
ležitosti povýšení pražského biskupství na arcibis-
kupství vyhlásil pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP zahájení projektu stavby nových varhan 
pro svatovítskou katedrálu.

SOCIÁLNÍ UČENÍ CÍRKVE – LATINSKÁ AMERIKA 
A STŘEDNÍ EVROPA

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Instituto de 
Estudios Social Cristianos v Limě a Konrad-Adenau-
er-Stiftung pořádalo ve dnech 21. až 24. září seminář 
věnovaný sociálnímu učení církve a srovnání situace 
v Latinské Americe a střední Evropě.

MILNÍKY ROKU 2014

PODĚKOVÁNÍ ZA 25 LET SVOBODY

V sobotu 15. listopadu se ve zcela zaplněné katedrá-
le sv.  Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila mše svatá, 
během níž si lidé připomínali odkaz sv. Anežky České 
a její svatořečení před 25 lety. Bohoslužba byla rov-
něž vyjádřením vděčnosti za období svobody v této 
zemi. Hlavním celebrantem byl zvláštní vyslanec papeže 
Františka kardinál státní sekretář Pietro Parolin.

KATEDRÁLA V DOBĚ PROBOUZENÍ NÁRODŮ

V pátek 21. listopadu se v Arcibiskupském paláci při 
příležitosti 670. výročí položení základního kamene 
pražské katedrály konala mezinárodní konference o fe-
noménu katedrály. Tématem byla „Katedrála v době 
probouzení národů“ a kromě pražské katedrály byla 
v centru pozornosti také katedrála v Kolíně nad Rý-
nem. O ní promluvil kardinál Meisner.

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE TAIZÉ

Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se v Praze 
konalo setkání mladých pořádané komunitou Taizé, 
kterého se zúčastnilo 23 000 poutníků. „Pouť důvě-
ry“ komunity Taizé se tak po 25 letech opět vrátila 
do Prahy.
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5. LEDNA 
Prahou prošel tradiční Tříkrálový průvod spolu 
s tříkrálovými koledníky

6. LEDNA
Týnská farnost si připomněla 10 let od úmrtí 
P. Reinsberga

16.–19. LEDNA
Arcibiskupství pražské se zúčastnilo veletrhu ces-
tovního ruchu v Brně

25. LEDNA
mše svatá v katedrále sv. Víta připomněla 1200 let 
od smrti Karla Velikého

12. ÚNORA
Papež František požehnal korunky pro starobole-
slavské Palladium

4. BŘEZNA 
připomínka přenesení ostatků sv. Václava na Pražský 
hrad

16. DUBNA 
ekumenická bohoslužba zahájila výstavu grafik Bohu-
slava Reynka ve Valdštejnské jízdárně

23. DUBNA 
do nového relikviáře byly v katedrále sv. Víta uloženy 
relikvie sv.  Vojtěcha

25. DUBNA 
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP po-
žehnal u kostela sv. Jindřicha v Praze arménský kříž

30. DUBNA 
arcidiecéze si připomněla 670. výročí povýšení praž-
ského biskupství na arcibiskupství

KRONIKA ROKU 2014

14. KVĚTNA 
Tomáš Halík v Londýně převzal Templetonovu cenu

15. KVĚTNA 
Svatojanské slavnosti Navalis

16. KVĚTNA 
Noc Bible v Plečnikově kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně

18. KVĚTNA 
Do krypty sv. Kosmy a Damiána v kostele sv. Václava 
ve Staré Boleslavi byla natrvalo uložena část ostatků 
sv.  Václava

23. KVĚTNA 
Noc kostelů

KVĚTEN 
Arcidiecézní charita Praha zřídila šest sociálních bytů

11. ČERVNA 
V Lidicích byl odhalen obraz Panny Marie Lidické

15. ČERVNA
Zahájení projektu stavby nových varhan pro katedrálu 
sv.  Víta

26. ČERVNA 
650 let od smrti Arnošta z Pardubic

24. ČERVNA
Slavnostní rekviem ve svatovítské katedrále při příleži-
tosti 100 let od vypuknutí 1. světové války

25. ČERVNA
Studenti církevních škol se setkali při mši svaté v ka-
tedrále sv.  Víta
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28. ČERVNA
Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa pražského kar-
dinála Dominika Duky OP přijal jáhen Tomáš Kábele

ČERVENEC
Metropolitní kapitula u sv. Víta ve spolupráci se Sprá-
vou Pražského hradu pořádala již čtvrtý ročník me-
zinárodního varhanního festivalu v katedrále sv. Víta

SRPEN
Archeologové na pražském Vyšehradě odkryli zá-
klady jednoho z největších kostelů střední Evropy 
a pravděpodobně nejstaršího kostela na Vyšehradě

6. ZÁŘÍ
Petr Havlík přijal jáhenské svěcení z rukou biskupa 
Václava Malého

7. ZÁŘÍ 
Alois Zoubek přijal jáhenské svěcení z rukou bisku-
pa Karla Herbsta SDB 

7. ZÁŘÍ
V poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře 
byl zahájen kulturní a ekumenický projekt, který 
oživil debatu o Bílé Hoře a jejím významu pro naše 
dějiny

14. ZÁŘÍ
Pavel Křížek přijal jáhenské svěcení z rukou biskupa 
Karla Herbsta SDB 

20. ZÁŘÍ
Kardinál Duka se zúčastní pouti na horu Blaník

21.–24. ZÁŘÍ 
Seminář věnovaný sociálnímu učení církve a srovná-
ní situace v Latinské Americe a střední Evropě

9. ŘÍJNA
Konference o vztahu staré i nové hudby a katolické 
liturgie

23. ŘÍJNA
Zádušní mše za oběti heydrichiády

25. ŘÍJNA
100 let od posvěcení kostela sv. Antonína v pražských 
Holešovicích

23.–24. ŘÍJNA
Arcibiskupství pražské na veletrhu Památky 2014

2. LISTOPADU
V Den památky zesnulých pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP sloužil zádušní mši svatou za ze-
mřelé dárce orgánů

9. LISTOPADU
Kardinál Duka požehnal opravené varhany v kostele 
sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan

5. LISTOPADU
Vyšla kniha „Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Ne-
pomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělá-
vací instituce“

15. LISTOPADU 
Mše svatá ke cti sv.  Anežky České a na připomínku její 
svatořečení před 25 lety

17. LISTOPADU
Kardinál Dominik Duka připomněl při mši svaté v kos-
tele sv.  Voršily na Národní třídě události roku 1989

21. LISTOPADU 
Konference „Katedrála v době probouzení národů“

22. LISTOPADU
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil 
svatovojtěšskou medaili prof. Jiřímu Slámovi, doc. Vrati-
slavu Vaníčkovi a dr. Janu Stříbrnému
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23. LISTOPADU
Kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem po-
žehnal tři nové zvony v Kolíně

27. LISTOPADU
Biskup Václav Malý sloužil mši svatou za Natálii Gor-
baněvskou

PROSINEC
Proběhl již třetí ročník projektu „Pražské betlémy“

19. PROSINCE
Betlémské světlo

19. PROSINCE
Biskup Václav Malý přijal zástupce skupiny iráckých 
Kurdů, kteří jako křesťané museli opustit své domo-
vy před islamisty

22. PROSINCE
Mše svatá za bezdomovce v Azylovém domě sv. Te-
rezie
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Naším cílem je rozvoj a podpora duchovního života 
každého křesťana žijícího v naší lokalitě. K tomuto 
cíli během roku 2014 sloužilo velké množství akti-
vit, bohoslužeb, katechezí a podnětů. Největší část 
této činnosti probíhala ve farnostech, některé však 
byly připraveny centrálně. 

Velkou pozornost jsme věnovali systematičtějšímu 
uchopení pastoračních aktivit v pražské arcidiecé-
zi. Proto byla založena arcidiecézní pastorační rada 
složená jak z biskupů, kněží a jáhnů, tak také z laiků 
působících ve farní praxi. Druhým krokem byla pří-
prava pětiletého pastoračního plánu, který byl slav-
nostně vyhlášen 15. června při příležitosti 670 let 
od položení základního kamene katedrály sv. Víta. 
Tento plán je koncipován na školní roky a prvním 
velkým tématem byla příprava na městskou misii 
a realizace evropského setkání mladých lidí s komu-
nitou Taizé. Toto setkání pak proběhlo na přelomu 
roku, kdy do Prahy připutovalo 30 000 mladých lidí, 
kterým zázemí a program připravovali nejen členo-

vé komunity Taizé, desítky dobrovolníků z Evropy, 
ale také stovky dobrovolníků z pražských i mimo-
pražských farností.

Naše pozornost se soustředila na několik velkých 
témat. Prvním z nich bylo stoleté výročí od vypuk-
nutí První světové války. Cílem připomínky byla 
především modlitba za padlé vojáky a také smíření 
za veškeré zlo spáchané během tohoto strašlivého 
konfliktu. Akce běžely jak v katedrále, tak i na řadě 
míst diecéze u pomníčků a památníků či na hřbito-
vech. V mnoha případech se tak dělo ve spolupráci 
s místními obcemi. Mezi další události patřilo 670 
let od povýšení pražského biskupství na arcibiskup-
ství, rozběhnutí programu „24 hodin pro Pána“, kte-
rý inicioval papež František a proběhl pro celou 
Prahu v chrámu Panny Marie Sněžné 28. března. 
K již tradičním patřila pátá Noc kostelů, do které se 
na území celé diecéze zapojilo 258 kostelů a přišlo 
90 500 návštěvníků.  Podobně se v Praze podařilo 
připravit o Vánocích putování po betlémech a bylo 

PASTORACE
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podpořeno přípravou informačních materiálů a inzer-
cí v dopravních prostředcích. Do akce se zapojilo 45 
kostelů a kaplí.

V roce 2014 se podařilo podpořit přípravu na biřmo-
vání dopisem arcibiskupa, který putoval 168 biřmovan-
cům nebo poděkování dobrovolným spolupracovníkům 
ve farnostech, kterých kardinál Dominik Duka ocenil 
dvaadvacet. V rámci formace laiků byl vedle kurzu lekto-
rů, služebníků eucharistie a pastoračního kurzu, otevřen 
i nový ročník  Kurzu katechetů a také bylo uspořádáno 
školení bezpečnosti práce pro všechny dobrovolné ka-
techety a pracovníky s dětmi a mládeží.

Mladým lidem byl věnován hudební festival Vox, ples 
a zvláštní celodenní program „Světový den mláde-
že“, kterého se účastnilo 300 mladých lidí. Byl také 
ukončen další ročník Kurzu animátorů pro mladé lidi 
v centru mládeže, který absolvovalo 30 lidí. 

Množství aktivit zajišťovali nejen kněží a pastorační 
asistenti, ale také stovky dobrovolníků, členové řádů, 
komunit a společenství. 
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NTERNETOVÉ PROJEKTY

WWW.APHA.CZ
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Infor-
mují o dění v pražské arcidiecézi a současně také 
o důležitých církevních, kulturních či společenských 
akcích s celorepublikovým významem. Obsahují 
základní informace o Arcibiskupství pražském, ak-
tuality, kontakty, kalendář akcí, historii a fotogale-
rie. Stránky nabízejí možnost si objednat zasílání 
novinek na e-mail. Součástí portálu www.apha.cz 
je zóna pro zaměstnance s informacemi pro správu 
arcidiecéze. Web www.apha.cz také umožňuje při-
spět libovolnou finanční částku na různé zajímavé 
projekty prostřednictvím platebních karet.

WWW.DOMINIKDUKA.CZ 
Osobní stránky kardinála Dominika Duky. Na těch-
to stránkách najdete rozhovory, kázání, články 
a podněty k zamyšlení od pana kardinála. Je zde také 

fotogalerie a virtuální procházka budovou arcibis-
kupství.

WWW.KARDINAL.CZ
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka. Zde najde-
te především osobní postřehy k aktuálním tématům 
a informace ze života pana kardinála.

WWW.VIRA.CZ
Web o víře pro širokou veřejnost. V roce 2014 
navštívilo www.vira.cz rekordních 1 700 000 ná-
vštěvníků. Web www.vira.cz je nejvíce navštěvova-
ným webem o křesťanství v češtině a mezi jeho 
návštěvníky patří také česky mluvící krajané z ce-
lého světa. Najdeme zde on-line rozhovory se zají-
mavými osobnostmi z církevního a společenského 
života, zajímavé články a podněty k aktuálnímu dění 
ve společnosti, informace o křesťanské víře, texty 
k hlubšímu porozumění Bible, ke vzájemnému vzta-

KOMUNIKAČNÍ MÉDIA

hu vědy a víry, podněty k budování rodiny a k výcho-
vě dětí, křesťanský pohled na sexualitu, biblické texty 
nedělní liturgie včetně zamyšlení, články k jednotlivým 
obdobím v roce, zajímavé odkazy a mnoho dalšího. 
Mezi velmi oblíbené služby patří také zasílání biblic-
kých úryvků na zadaný e-mail nebo mobilní telefon 
prostřednictvím SMS.

WWW.PASTORACE.CZ 
Web především pro lidi aktivně zapojené do služby 
v církvi. Stránky obsahují materiály a podklady pro pas-
torační práci (až 50 000 návštěvníků/měsíc). Poskytu-
je podklady pro kněze, katechety, učitele náboženství 
i množství článků k hlubšímu porozumění tématu pro 
širokou veřejnost. Je zde také liturgický kalendář, texty 
na nástěnky a další užitečné materiály. 

HTTP://HELP.VIRA.CZ 
Jedná se kontaktní křesťanskou službu pro širokou 
veřejnost – je možné se obrátit s různými problémy 
či dotazy ohledně víry prostřednictvím elektronické 
pošty na člověka, který se snaží naslouchat a společně 
najít odpověď. Je zde po domluvě možnost také osob-
ního setkání či zprostředkování 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 dobrovolných spolupracovníků z různých 
oblastí lidského života. Linka víry je propojena s mo-
dulem „Otázky a odpovědi“ na http://otazky.vira.cz, 
který obsahuje část již položených 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 temati-
kou, mariánským modlitbám – zvláště růženci a mari-

ánské teologii.

2120



ÚDAJE 
O ORGANIZACI

WWW.MANZELSTVI.CZ 
Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní pohled 
na manželství v pluralitním prostoru internetu. Web 
funguje jak snadno dostupný a spolehlivý zdroj stan-
dardních informací o manželství. Náplní stránek jsou 
přehledné informace o manželství z pohledu katolic-
ké církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgic-
ké, pastorační či právní, ale také texty k obecnému 
povzbuzení a poučení. Vlastní obsah stránek tvoří 
přehledně členěný a průběžně aktualizovaný souhrn 
článků.

Arcibiskupství pražské, kardinál Dominik Duka a bis-
kup Václav Malý provozují vlastní stránky na sociální 
síti Facebook. Kardinál Duka píše také osobní blog 
na http://blog.aktualne.cz/blogy/dominik-duka.php.

KATALOG ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 
NA INTERNETU
Arcibiskupství pražské v roce 2014 dále rozvíjelo 
internetovou verzi katalogu pražské arcidiecéze. V 
Katalogu AP jsou k dispozici přehledy (včetně kon-
taktů) kapitul, vikariátů, farností, charit, církevních 
škol zřízených AP, dále přehled obcí spadajících do 
arcidiecéze pražské, rozpis bohoslužeb a další dů-
ležité 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 přepraco-
vané základní verze Katalogu AP pro veřejnost na ad-
rese http://k.apha.cz a mobilní verze elektronického 
Katalogu AP na adrese http://m.apha.cz. Mobilní verze 
umožňuje uživateli tzv. „chytrého telefonu“ vyhledá-
ní nejbližšího kostela aktuálních bohoslužeb a dalších 
důležitých informací. Tento systém najde uplatnění 
také při cestování a návštěvě kulturních památek.

Katalog AP nabízí také ojedinělou možnost elektronic-
ké komunikace mezi farností či zaměstnancem a Ar-
cibiskupstvím pražským prostřednictvím šifrovaného 
datového spojení.

Základem katalogu je společná aktualizovaná databá-
ze, která obsahuje důležité informace týkající se života 
naší arcidiecéze. Katalog je založen na tzv. základních 
sídelních jednotkách a tím umožňuje velmi přesné vy-
hledání potřebné informace také na základě zadané 
lokality.

WWW.LITURGIE.CZ
Web zaměřený na katolickou bohoslužbu, který má až 
20 000 návštěvníků/měsíc. Nejnavštěvovanější službou 
je lekcionář, ale stránky obsahují též další liturgické 
texty pro slavení mše sv., svátostí a svátostin. Oblíbené 
jsou komentáře k jednotlivým obřadům, ale též videa 
nebo MP3 nahrávky pro praktickou přípravu na bo-
hoslužbu. V rámci portálu byly vytvořeny aplikace pro 
chytré telefony – „Liturgie.cz“, „Misál na prázdniny“. 
Stránky www.liturgie.cz slouží jako oficiální místo Čes-
ké biskupské konference pro zveřejňování liturgických 
textů v elektronické podobě.

Dále se úspěšně rozvíjí úzká spolupráce s tvůrci apli-
kace eBreviář.cz pro denní modlitbu církve: eBreviář je 
dostupný na webu a ke stažení ve formátech pro chyt-
ré telefony a čtečky. Arcibiskupství pražské dalo sou-
hlas k užití překladu Bible, podílí se na průběžné úpravě 
textů a poskytuje odborné liturgické konzultace.
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Arcibiskupství pražské je zřizovatelem sedmnácti 
škol s jedenadvaceti školskými zařízeními (školní jí-
delny, školní družiny a kluby, střediska volného času). 

Společně s jednou pedagogicko-psychologickou po-
radnou tvoří tyto školy a školská zařízení celkem 
patnáct samostatných právních subjektů – školských 
právnických osob.

Tyto školy navštěvovalo v roce 2014 celkem 2 475 
dětí, žáků a studentů, z toho konkrétně:

≈ 7 církevních mateřských škol – 380 dětí
≈ 1 církevní základní škola – 210 žáků
≈ 1 církevní základní umělecká škola – 250 žáků
≈ 1 církevní základní škola logopedická – 150 žáků
≈ 2 gymnázia – 875 žáků
≈ 3 střední školy – 193 žáků
≈ 2 vyšší odborné školy – 417 studentů
≈ 1 křesťanská pedagogicko-psychologická poradna    

V arcidiecézi v resortu školství působí dalších jede-
náct katolických právnických osob, které vykonáva-
jí činnost deseti škol a šestnácti školských zařízení 
(včetně dvou samostatných domovů mládeže). Jejich 
zřizovateli jsou: Českomoravská provincie Římské 
unie řádu sv. Voršily, Kongregace Dcer Božské Lás-
ky, Suverénní řád maltézských rytířů, Salesiánská 
provincie Praha, Česká provincie Řádu sv. Augustina, 
Česká kongregace sester dominikánek a Kongregace 
školských sester sv. Františka. 

Školy a školská zařízení těchto zřizovatelů navštěvo-
valo v roce 2014 celkem 1625 dětí, žáků a studentů, 
z toho konkrétně:

≈ 3 církevní mateřské školy – 156 dětí
≈ 3 základní církevní školy – 674 žáků
≈ 2 střední školy – 242 žáků
≈ 2 vyšší odborné školy – 340 studentů
≈ 2 domovy mládeže – 213 ubytovaných

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Biskup Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání, vy-
konal ve školním roce 2014/2015 vizitační návštěvy 
téměř všech katolických škol a rovněž se účastnil ma-
turitních zkoušek a absolutorií na vyšších odborných 
školách.

Mons. Václav Malý koordinuje pastorační práci deseti 
školních kaplanů, kteří působí na katolických školách 
společně se třemi trvalými jáhny. Symbolickým vyvr-
cholením duchovního života všech katolických škol 
byla v červnu 2014 jejich druhá společná bohoslužba 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým 
školám finanční příspěvky na rozvoj a vybavení. V roce 
2014 bylo celkem rozděleno XXXXX. Všem církevním 
školám pražské arcidiecéze je určen výtěžek ze Svato-
václavské sbírky, konané každoročně v září. 

Biskupskému vikáři pro vzdělávání je k dispozici Refe-
rát církevního školství, který sleduje průběh a výsled-
ky vzdělávání na katolických školách i kvalitu výuky 
náboženství ve školách jiných zřizovatelů. (Pracovníci 
referátu církevního školství se v roce 2014 význam-
ným způsobem podíleli na projektu Obnovy katecheze 

2524



ÚDAJE 
O ORGANIZACI

a náboženského vzdělávání, který koordinuje kate-
chetická sekce ČBK.) 

Ekonomicko-správní roli zřizovatele církevních 
škol vykonává za Arcibiskupství pražské metodička 
a kontrolorka školských právnických osob, která je 
součástí finančního oddělení správy majetku. 

Všichni pracovníci Arcibiskupství pražského zodpo-
vědní za rezort církevního školství společně zajišťují 
činnost rad patnácti školských právnických osob, kte-
ré Arcibiskupství pražské zřizuje. Všem katolickým 
školám a školskýmm zařízením v diecézi bez rozdílu 
zřizovatele také poskytují metodickou pomoc v ob-
lasti administrativně-právní i pedagogické formou 
pravidelných společných porad, školení a individuál-
ních konzultací. Za všechny akce tohoto druhu stojí 
za zmínku seminář pro vedoucí školské pracovníky 
k Novému občanskému zákoníku, který se konal ve 
spolupráci s ČBK pro účastníky z celé ČR.  

Tradičně byla pro ředitele církevních škol na závěr 
školního roku 2013/2014 uspořádána duchovní ob-
nova vedená P. Karlem Satoriou.

Více informací lze nalézt na internetové adrese: 
http://www.apha.cz/referat-cirkevniho-skolstvi
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Z pověření pražského arcibiskupa zajišťují sociální 
a zdravotní služby v pražské arcidiecézi Arcidiecézní 
charita Praha a čtyři desítky farních Charit, jejichž 
činnost zajišťuje 570 pracovníků a téměř 300 stálých 
dobrovolníků. Tyto Charity jsou součástí sdružení 
Charita Česká republika, která je členem celosvě-
tové sítě Caritas Internationalis. Charita je v České 
republice největším nestátním poskytovatelem soci-
álních služeb. Pomáhá seniorům, nemocným a zdra-
votně postiženým, matkám s dětmi v tísni, lidem bez 
domova, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi 
a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením. 
Významnou její činností je také rozvojová spoluprá-
ce a humanitární pomoc v zahraničí.

PÉČE O SENIORY
Služby Charity pomáhají seniorům zůstat aktivní, 
soběstační a svobodní ve svých rozhodnutích co 
nejdelší možnou dobu. Charita nabízí seniorům pod-
poru a asistenci, aby mohli zůstat se svými blízkými 

v domácím prostředí, i když už je jejich soběstač-
nost snížena. Těm, kteří si zvolí pobyt ve stacionářích 
nebo domovech pro seniory, zajišťuje Charita pod-
mínky pro prožití klidného a důstojného stáří. 

Charita v pražské arcidiecézi provozuje pečovatel-
skou a odlehčovací službu, stacionáře, sociálně ak-
tivizační služby i Domov pro seniory. V roce 2014 
využilo služeb Charity v pražské arcidiecézi 3 324 
seniorů. 

PODPORA RODIN A DĚTÍ
Mnoho rodin je dnes vinou extrémní chudoby, na-
rušených vztahů nebo v krajním případě i domácího 
násilí v krizi. Charita se věnuje dětem vyrůstajícím 
v takto narušeném prostředí, aby předešla vzniku 
rizikového chování během jejich dospívání a dospě-
losti. Charita podporuje rodiče i rodiče – samoživi-
tele, kteří se dostali do tíživé situace, jež se dotýká 
základních podmínek pro zdravý vývoj dětí (napří-

CHARITNÍ ČINNOST

klad ztráta bydlení). Úkolem Charity je podpořit rodi-
če, aby našli řešení, a ochránit děti, aby byly nepříznivou 
situací zasaženy v co nejmenší míře.

Charita rozvíjí profesionální sociální služby jako jsou 
azylové domy pro matky s dětmi v tísni, sociální aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež či dům na půl cesty pro mládež z dět-
ských domovů. Účinnou pomocí jsou sociální byty pro 
matky s dětmi opouštějící azylové bydlení. Podporu 
rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými forma-
mi násilí v rodině, nabízí Poradna Magdala. V roce 2014 
získalo pomoc Charity 2 393 rodičů a jejich dětí, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci. 

POMOC LIDEM 
OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Pomoc Charity sociálně vyloučeným osobám smě-
řuje k tomu, aby našli cestu zpět do běžné společ-
nosti. K tomu je potřeba profesionální a dlouhodobá 
podpora spolu s vůlí toho, kdo má změnou projít. 
Stejně důležitá je pro Charitu prevence, při níž pomoc 
přichází dříve, než člověk začne ztrácet běžné sociální 
dovednosti a návyky. 

Charita provozuje azylové domy pro lidi bez domo-
va, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní 
programy, sociálních rehabilitací i odborné sociální po-
radenství. V roce 2014 pomohly tyto služby na území 
pražské arcidiecéze 5 192 osobám.

PÉČE O NEMOCNÉ 
Nemocný člověk potřebuje nejen lékařskou péči, ale 
i lidskou podporu. Charita se stará o obojí. V domácí 
zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry ošetření pacientů 
v jejich domácím prostředí. Dobrovolníci Charity pak ne-
mocné navštěvují doma i v nemocnicích, přicházejí s ne-
mocným promluvit a projevit o jeho situaci svůj zájem. 
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Služby Charity v pražské arcidiecézi sloužily během 
uplynulého roku 1 577 nemocným.

PODPORA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Člověk dokáže překonat překážky, které provází 
zdravotní postižení, pokud vezme odpovědnost za 
svůj život do vlastních rukou, naučí se některé nové 
dovednosti a vhodně využívá podporu zejména své 
rodiny nebo nejbližších, sociálních služeb a kompen-
začních pomůcek. Charitní služby, zejména osobní 
asistence, sociální rehabilitace a půjčovny kompen-
začních pomůcek, klienty na této cestě k samostat-
nosti doprovázejí. 274 osob s postižením žijících 
v pražské arcidiecézi našlo v roce 2014 podporu 
u služeb Charity. 

PODPORA CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKU
Smyslem služeb poskytovaných Arcidiecézní chari-
tou Praha cizincům na území Prahy a Středočeského 

kraje je integrace do naší společnosti a pomoc těm 
migrantům a uprchlíkům, kteří se ocitli v nouzi. Ar-
cidiecézní charita Praha je díky své dlouholeté zku-
šenosti partnerem Ministerstva vnitra v řadě jeho 
projektů na pomoc migrantům. V roce 2014 využilo 
pomoc Charity v pražské arcidiecézi 3 286 migrantů.
Pomoc do zahraničí

Arcidiecézní charita Praha pomáhá potřebným v za-
hraničí. Zmírňuje  lidské utrpení a zlepšuje životní 
podmínky lidí prostřednictvím vzdělání, osvěty, zdra-
votní péče, podpory svépomoci a zaměstnanosti. 
Pomoc směřuje do regionu subsaharské Afriky 
(Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika), 
do Indie a Běloruska. Pomoci do zahraničí se praž-
ská Charita věnuje od roku 1993, kdy představila 
program Adopce na dálku®. Práce Charity ve pro-
spěch potřebných v zahraničí by nebyla možná bez 
podpory tisíců dárců z celé České republiky. Arci-
diecézní charita Praha zajistila v roce 2014 díky této 
podpoře pomoc 72 136 potřebným v zahraničí.

30

NEDÍLNÁ SOUČÁST CÍRKVE
Charita provází lidi v nejtěžších životních situacích, kdy 
prožívají bezmoc, nesoběstačnost, bolest a někdy i po-
cit ztráty důstojnosti a lásky. Potřeby těchto lidí jsou 
rozmanité stejně jako jejich životní příběhy. Vedle od-
borné pomoci sociálního pracovníka, terapeuta či zdra-
votní sestry potřebuje každý z nich nalézt pochopení 
a přijetí. „Práce Charity je nedílnou součástí působení 
církve v naší společnosti a pro mnohé spoluobčany se 
stává jedinou viditelnou a smysluplnou činností, kterou 
od církve očekávají,“ uvedl v souvislosti s činností Cha-
rity arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. 

Více informací o činnosti Charity najdete na 
www.praha.charita.cz. 
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Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského 
byl příspěvek státu dle zákona 428/2012 Sb. (ve výši 
120 733 tis. Kč dle § 17 uvedeného zákona). Dále 
Arcibiskupství pražské bylo příjemcem provozních 
dotací ve výši 2 005 tis. Kč.  Dalším nejdůležitějším 
zdrojem byly výnosy z nájemného, významné jsou 
dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2014 platilo 308,9 
duchovních (průměrný přepočtený stav). Dále bylo 
placeno 119,5 administrativních pracovníků (také 
průměrný přepočtený stav). Mzdové náklady (účet 
521) byly ve výši 120 350 tis. Kč (průměrná hrubá 
měsíční mzda činila 23 405 Kč). Hlavní výdaje arci-
biskupství představovaly tyto platy (a s nimi spojené 
výdaje na zdravotní a sociální pojištění), dále spotře-
bované nákupy materiálů, energií a služeb a náklady 
na opravy.

Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 2013 pří-
slušný objem pohledávky vůči státu z titulu náhra-

dy za nevydaný majetek (dle § 15 zákona 428/2012 
Sb.) a tato pohledávka byla v roce 2014 v souladu 
s uvedeným zákonem navýšena o inflaci a dosud byla 
uhrazena dvěma splátkami. Významným výdajem Arci-
biskupství pražského byla také podpora Komunitního 
centra Matky Terezy v Praze-Chodově (zaslána částka 
3 069 tis. Kč na úhradu splátek úvěru). Arcibiskupství 
pražské podporuje veřejně prospěšné aktivity jak zří-
zených subjektů (farnosti, charity, školy), tak i cizích 
subjektů prostřednictvím účelově vázaných fondů 
zřízených v účetnictví Arcibiskupství pražského. Jedná 
se zejména o Fond arcibiskupa pražského (příspěvky 
dle rozhodnutí arcibiskupa pražského), Fond svépo-
mocný (opravy kostelů a far, většinou kulturních pa-
mátek), Fond charitativní a humanitární pomoci, Fond 
pastorace (pastorační projekty a výstavba nových pas-
toračních center), Fond vzdělávací a další. Tyto fondy 
jsou naplňovány z účelových sbírek, z darů a zejména 
z příspěvků Arcibiskupství pražského. Zdrojem těchto 
příspěvků je vedlejší hospodářská činnost Arcibiskup-
ství pražského. V roce 2014 činil celkový objem pro-

HOSPODAŘENÍ
ARCIDIECÉZE

středků v těchto fondech 38 483 tis. Kč a z toho bylo 
poukázáno v souladu s určením jednotlivých fondů cel-
kem 32 708 tis. Kč. Zůstatek bude použit v dalším roce.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) a nákladů 
(výdajů) v roce 2014:
VÝNOSY
PŘÍJMY 
(v tis. Kč)

ARCIBISKUPSTVÍ 
PRAŽSKÉ

FARNOSTI, 
KAPITULY

dotace 2 005 45 697
nájem apod. 86 267 80 049

dary, sbírky, 
příspěvky 125 159 48 012
prodej dlouho-
dobého majetku 11 872 14 996
ostatní 12 575 45 685
CELKEM 237 878 234 439

NÁKLADY
VÝDAJE 
(v tis. Kč)

ARCIBISKUPSTVÍ 
PRAŽSKÉ

FARNOSTI, 
KAPITULY

mzdy 120 350 13 182
sociální a zdra-
votní pojištění 42 746 4 011
odpisy, vyřazení 
(výdaje na dlou-
hodobý majetek) 30 676 39 054
režie (materiál, 
energie, služby) 
a bohoslužebné 
výdaje 39 061 60 578
opravy a údržba 21 788 89 639

dary a příspěvky 12 038 26 038

daně 4 295 5 370
ostatní 5 200 6 672
CELKEM 276 153 244 544
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„Kdo konali to dílo, dali se do práce a dílo jim rostlo pod 
rukama. Uvedli Boží dům do původního stavu a zpevnili 
jej.“ (2Pa 24,13)

Realizace stavebních akcí v roce 2014 byla možná 
díky čerpání finančních prostředků na opravy ne-
movitého a movitého majetku církve z několika 
zdrojů. Příspěvek Arcibiskupství pražského na ma-
teriály, především slevou na střešní krytiny činil 782 
tis. Kč. 
Důležitou roli zde sehrála také vzájemná solidarita 
našich farností, která umožnila financování někte-
rých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu AP 
ve výši 8 801 tis. Kč. Značnou část prostředků zajis-
tili dárci ve farnostech.

Celkově se realizovalo 316 stavebních oprav a in-
vestic včetně restaurátorských prací, a opravy 20 
varhan v celkovém finančním objemu 98 999 tis. Kč. 
V prostorech Arcibiskupského paláce proběhly 
opravy a investice za 950 469 Kč.

VÝZNAMNĚJŠÍ STAVEBNÍ AKCE 
REALIZOVANÉ V ROCE 2014:

≈ katedrála sv. Víta, Praha 1 – Hradčany, osvětlení 
interiéru a temperování lavic

≈ kostel sv. Petra a Pavla, Čestín, sanace zdiva 
a související obnova části interiéru

≈ kostel sv. Michaela Archanděla, Soběšín, rekon-
strukce kostela

≈ kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha 2 – Nové 
Město, oprava pláště

≈ kostel Obrácení sv. Pavla, Brandýs nad Labem, 
generální oprava vnějšího pláště, oprava krovu, 
výměna střešní pálené krytiny a klempířských 
prvků na střechách bočních lodí

≈ kostel sv.  Václava, Křečhoř, oprava střechy a od-
vlhčení

≈ kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 –  Vi-
nohrady, oprava interiéru věže kostela

≈ fara Hrádek, úpravy interiérů a venkovní kaple – 
statické zajištění

STAVEBNÍ AKCE

≈ kostel sv. Prokopa, Praha 4 – Braník, oprava vstup-
ního schodiště

≈ kostel Narození Panny Marie, Křivsoudov, oprava 
krovu a střechy nad lodí kostela

≈ fara Čestín, obnova havarijního zastřešení
≈ kostel sv. Havla, Praha 1 – Staré Město, obnova 

pláště
≈ kostel sv. Mikuláše, Praha 10 – Vršovice, 3. etapa 

opravy střešní krytiny 
≈ kostel sv. Ludmily, Praha 2 – Vinohrady, restauro-

vání varhan
≈ kostel sv. Petra a Pavla, Petrovice u Sedlčan, restau-

rování varhanního stroje
≈ kostel sv. Petr a Pavel, Zlatníky, oprava střechy věže
≈ kostel sv. Gotharda, Český Brod, výstavba sociál-

ního zařízení
≈ kostel sv. Bartoloměje, Kolín, Šperlinkovská a Pe-

kařská a mlynářská kaple – restaurování maleb
≈ kostel Narození sv. Jana Křtitele, Svatý Jan pod 

Skalou, oprava interiérů a obvodového pláště 
≈ kostel sv. Bartoloměje, Kolín, obnova fasád a Sva-

tojánské kaple
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Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav a investic církevních objektů včetně mobiliáře a varhan ve vi-
kariátech pražské arcidiecéze podle finančních zdrojů v roce 2014:

Č. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ZE ZDROJE PROSTAVĚNOST 
(v tis. Kč) %

1 Vlastní, včetně darů – ostatní 36 204 36,6
2 Obecní a místní úřady 6 454 6,5
3 Středočeský kraj 824 0,8
4 Magistrát Hlavního města Prahy 3 612 3,6
5 Havarijní program MK ČR 3 277 3,3
6 Program regenerace městských zón a program péče o vesnické zóny MK ČR 2 631 2,7

7 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností MK ČR 5 277 5,3

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 11 650 11,8
9 Prostředky EU – Program rozvoje venkova MZ ČR 14 800 14,9

10 Prostředky EU získané prostřednictvím programu MAS 4 041 4,1

11 Program restaurování movitých památek MK ČR 967 1,0

12 Program ISO MK ČR (zabezpečovací zařízení) 195 0,2
13 Česko-německý fond budoucnosti 265 0,3
14 Svépomocný fond AP 8 801 8,9

CELKEM 98 999 100,0
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Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše činnost by 
nebyla možná bez sponzorů, dárců a dobrodinců. 
Tito všichni se ve významné míře podílejí na našich 
aktivitách. Důležitá je pro nás samozřejmě i podpo-
ra mediální. 

Děkujeme všem lidem podílejícím se na dobrém fun-
gování arcidiecéze. Nemáme na mysli jen kněze a za-
městnance Arcibiskupství pražského, ale o všechny, 
kdo nezištně pomáhají v každodenním životě svých 
farností. Naše poděkování patří také všem, kdo nás 
provází svými modlitbami.

kolektiv autorů
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