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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 (viz odd. Komunikační média této zprávy), které průběžně informují 
o životě diecéze i jejích nižších složek.

Zpráva, kterou máte v ruce, 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 (odd. Pastorace). V odd. Milníky roku 2008 jsou pak uvedeny 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.

kardinál Miloslav Vlk

ÚVODNÍ SLOVO PANA KARDINÁLA
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ÚDAJE O ORGANIZACI
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kardinál Miloslav Vlk  
arcibiskup pražský
metropolita a primas český

Aby všichni byli jedno

Mons. ThDr. Michael Slavík  
generální vikář

Mons. Karel Hebst  
titulární biskup siccesiánský
pomocný biskup pražský

Milosrdenství chci

PŘEDSTAVITELÉ ARCIDIECÉZE

Mons. Jaroslav Škarvada  
titulární biskup litomyšlský
emeritní biskup

Ut omnes unum sint 
(Aby všichni byli jedno)
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Mons. Václav Malý  
titulární biskup marcelliánský
pomocný biskup pražský

Pokora a pravda

Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
biskupský vikář

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



Arcibiskupství pražské jako úřad je organizačně členěno následujícím způsobem:

STRUKTURA ARCIBISKUPSTVÍ
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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) soudní vikář (moc soudní)

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

2. Odbory arcibiskupské kurie
 Kancléřství
 Správa majetku
 Stavební odbor
 Provozní odbor
 Odbor církevního školství

3. Speciální střediska 
    Arcibiskupství pražského
 Pastorační středisko
 Arcidiecézní centrum pro mládež
 Misijní centrum
 Centrum pro rodinu
 Katechetické středisko

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 hodnosti).
Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou diecéze a s řízením 
úřadu arcidiecéze 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 biskupovi 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.



PROFIL
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Arcibiskupství pražské je stabilní institucí, která pomáhá arcibiskupovi nést pastorační odpovědnost. 
Jeho úkolem je poskytovat podporu společenství místní církve, a to kompetentně, profesionálně 
a přátelsky.
  
Pražskou arcidiecézi tvoří 229 farností sdružených do 14 vikariátů. Kromě toho působí na jejím území dal-
ších 9 duchovních správ, které jsou zřízeny u nefarních kostelů, například poutních nebo řeholních. Pouze 
ve 127 farnostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo, tedy duchovní tam dojíždějí. 
V Arcibiskupském semináři se připravuje pro kněžskou službu 8 seminaristů.

Arcidiecéze, v níž slouží celkem 242 kněží (z toho 100 řeholních), 22 trvalých jáhnů, 36 odborných duchov-
ních asistentů a 89 pastoračních asistentů, sdružuje na 370 tisíc katolíků a disponuje 890 sakrálními stav-
bami. 

Na území pražské arcidiecéze sídlí dále biskupská konference, konference vyšších představených 
mužských a ženských řeholí. V arcidiecézi působí členové celkem 22 mužských a 32 ženských řeholních 
institutů. Česká biskupská konference sdružuje všechny české a moravské biskupy a stará se zejména 
o koordinaci pastoračních aktivit na celém území České republiky.

MILNÍKY ROKU 2008
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2008
V roce 2008 bylo v Arcidiecézi pražské vybráno pro Tříkrálovou sbírku 3 381 655,83 Kč. Peníze byly             
použity na dostavbu Azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 -   
- Hlubočepích a podporu rozvoje Domácí péče ve Farní charitě Příbram. Část prostředků ze sbírky byla 
použita na sociální projekty v každé farnosti.

Vyhlášení Svatováclavského roku
U příležitosti zahájení Svatováclavského roku, který byl slavnostně vyhlášen 22. ledna 2008, byla v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena mše svatá za přítomnosti českých a moravských biskupů.

Konference o narovnání vztahu státu a církví 
Konference se uskutečnila 31. ledna 2008 v sídle vysoké školy CEVRO Institut v Praze. Mezi přednášejícími 
byli například olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel 
Černý nebo ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. 

Arcidiecézní setkání mládeže v Praze-Kobylisích
U příležitosti XXIII. světového dne mládeže se uskutečnilo 8. března 2008 setkání mládeže Arcidiecéze 
pražské v Salesiánském středisku Praha-Kobylisy. Mši svatou při této příležitosti celebroval kardinál Milo-
slav Vlk. 

Missa chrismatis v pražské katedrále
Na Zelený čtvrtek dne 20. března 2008 v 9 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebroval kardinál 
Miloslav Vlk slavnostní mši svatou, při níž kněží obnovili své kněžské sliby a byly posvěceny oleje k udílení 
svátostí.  
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Pouť za povolání 
Arcibiskupství pražské a Svatá Hora společně pořádaly 3. května 2008 7. arcidiecézní pouť za kněžská 
a  řeholní povolání v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. 

Platební karty na internetu
Dne 5. května 2008 spustilo Arcibiskupství pražské novinku, která je výjimečná nejenom v České 
republice, ale také celosvětově. Na adrese http://platby.apha.cz je možné přispět na různé projekty, které 
Arcibiskupství pražské zaštiťuje (církevní školy, komunitní centra, kulturní památky), platební kartou 
přímo v prostředí internetu. Platební rozhraní je zabezpečeno několikastupňovou ochranou.

Kněžské svěcení 
Ing. Jan Kofroň, sekretář biskupského vikáře, přijal dne 12. května v kostele sv. Benedikta v Praze z rukou 
biskupa Mons. Václava Malého kněžské svěcení sub conditione podle norem Svatého Stolce z roku 1992. 
Na základě dispense udělené Svatým stolcem byl inkardinován do pražské arcidiecéze.

Sympozium k poctě děkana KTF prof. Ludvíka Armbrustera SJ
U příležitosti 80. narozenin děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Ludvíka 
Armbrustera SJ bylo 19. května uspořádáno vědecké sympozium s názvem „Co jsou dějiny?“. Prof. Ludvík 
Armbruster SJ byl oceněn zlatou Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupství pražského.

Tichý hlas pro Svatou zemi
V neděli 8. června se již tradičně konal v Libčicích nad Vltavou festival Tichý hlas pro Svatou zemi, který 
chce upozornit na konflikty v Izraeli. Program zahájila slavnostní ekumenická bohoslužba.

MILNÍKY ROKU 2008
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Slavnostní otevření charitního domu Gloria
Arcidiecézní charita Praha a Městská část Praha 5 slavnostně zahájily 16. června provoz Charitního domu 
Gloria v Praze-Hlubočepech. Charitní dům při této příležitosti požehnal kardinál Miloslav Vlk. 

Kněžské svěcení 
V sobotu 21. června přijali kněžské svěcení z rukou kardinála Miloslava Vlka tři jáhni pražské arcidiecéze: 
Martin Vlček, Stefan Michal Wojdyła a Piotr Henryk Adamczyk.

Rok sv. Pavla 
Svatý otec Benedikt XVI. v sobotu 28. června 2008 v bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě vyhlásil 
celosvětový Rok sv. Pavla. U příležitosti poutní slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě zahájil 
v neděli 29. června kardinál Miloslav Vlk Rok sv. Pavla v arcidiecézi pražské. 

Zahájení činnosti slovenské farnosti v Praze 
Slovenská farnost zahájila svou činnost 1. července. Její sídlo je při kostele sv. Jindřicha v Praze na Novém 
Městě. 

Návštěva Giovanniho kardinála Coppy v ČR 
Na pozvání České biskupské konference navštívil ve dnech 3. až 15. července Českou republiku 
bývalý  papežský nuncius v České a Slovenské federativní republice kardinál Giovanni Coppa. Na své cestě 
po republice sloužil kardinál Coppa mše svaté například v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha v Praze 
a na Svaté Hoře u Příbrami.

Centrum pro rodinu zahájilo oficiální provoz nových internetových stránek www.manzelstvi.cz 
Centrum pro rodinu, zřizované Arcibiskupstvím pražským, spustilo 1. září nové internetové stránky. Jejich 
náplní jsou přehledné informace o manželství z pohledu katolické církve, a to texty filozoficko-teologické, 
liturgické, pastorační či právní, ale také texty k obecnému povzbuzení a poučení.



Požehnání základního kamene kláštera Naší Paní nad Vltavou sester trapistek 
Dne 5. srpna 2008 požehnal generální vikář Mons. Michael Slavík základní kámen nového kláštera sester 
trapistek v Poličanech. Mši svatou při této příležitosti sloužil papežský nuncius Mons. Diego Causero. 
 
Komunitní centrum sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích 
Moderní budovu Komunitního centra sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích, která by měla sloužit jak potřebám 
farnosti, tak i k pořádání různých kulturních akcí pro místní občany, otevřel a požehnal dne 24. srpna 2008 
kardinál Miloslav Vlk. 

Jáhenské svěcení
V sobotu 13. září přijal v  katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení z rukou kardinála Milosla-
va Vlka MUDr. Jiří Korda. 

Národní Svatováclavská pouť 
Jako každoročně se konala Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a na dalších místech České 
republiky. Slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba byla slavena v sobotu 27. září 2008 v 10 hodin 
ve Staré Boleslavi.

Zahájení provozu hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech 
Provoz hospice Dobrého Pastýře byl slavnostně zahájen 29. září posvěcením budovy kardinálem 
Miloslavem Vlkem. Kapli hospice vysvětil 31. srpna biskup Karel Herbst. 

Mons. Jan Baxant jmenován litoměřickým biskupem 

Papež Benedikt XVI. jmenoval novým diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Jana Baxanta, kněze 
arcidiecéze pražské a generálního vikáře českobudějovické diecéze. Jmenování bylo 4. října oznámeno 
ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství. Biskupské svěcení jmenovaný přijal z rukou kardinála Miloslava 
Vlka v sobotu 22. listopadu v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

MILNÍKY ROKU 2008
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Arcidiecézní charita Praha uspořádala 17. benefiční koncert
V pátek 31. října uspořádala Arcidiecézní charita Praha ve Smetanově síni Obecního domu tradiční 
benefiční koncert. Již sedmnáctý hudební večer se konal pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a za účasti 
papežského nuncia Mons. Diega Causera.

Kolokvium Svatý Václav a jeho kult
Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK uspořádaly 
ve dnech 5. až 6. listopadu vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult. Kolokvia se zúčastnilo 
celkem 22 specialistů, kteří zastupovali různé vědecké disciplíny: historii, teologii, dějiny umění, klasickou 
filologii, archeologii a numismatiku.

Desáté výročí působení Vězeňské duchovní služby
U příležitosti desátého výročí Vězeňské duchovní služby ve věznicích České republiky se 12. listopadu 
konala slavnostní bohoslužba v kostele sv. Martina ve Zdi v Praze.

Byl spuštěn nový křesťanský web pro děti 
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo 25. listopadu v rámci internetových stránek 
www.vira.cz nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. 
Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí 
pro děti.

Zahájení výstavy Svatý Václav – ochránce České země
V pátek 19. prosince byla v prostorách Anežského kláštera zahájena výstava Svatý Václav – ochránce 
České země pořádaná Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s Národní galerií.  Výstava měla skončit 
8. března 2009, ale pro velký úspěch byla prodloužena do 22. března 2009.

PASTORACE
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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 2570 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.
Kategoriální pastorace se koná v řadě oblastí. Pro velké jazykové minority je to pastorace pro cizince. 
V Praze působí farnost pro křesťany polské národnosti, nově byla ustanovena farnost pro katolíky 
slovenské národnosti. V Praze je také pravidelná pastorační péče o další jazykové skupiny, a to pro katolíky 
mluvící anglicky, francouzsky a italsky. Připravuje se zřízení farnosti pro korejsky a vietnamsky mluvící, 
zatím pro ně byla zjišťována pravidelná pastorační péče v rámci stávajících farností. 
Akademická farnost v Praze se dále rozvíjí a každoročně se v ní připravuje několik desítek mladých lidí na 
přijetí iniciačních svátostí (křtu, biřmování a eucharistie) a jiní na samotné biřmování. Kromě toho se v ní 
koná řada mimobohoslužebných akcí vzdělávacích i kulturních. 
Postupně se rozvíjí nemocniční pastorace, a to nejen v církevní nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, ale i v jiných zdravotnických zařízeních podle toho, jak jsou této službě otevřena a podle 
personálních možností. 
V pastoraci mládeže je třeba zmínit kromě jednorázových akcí a pravidelných setkání na různých místech 
arcidiecéze také celý rok trvající přípravu animátorů skupin mladých, kterou organizuje Arcidiecézní cent-
rum pro mládež. Dále toto centrum pořádalo několikadílný kurz Škola partnerství pro adepty manželství. 
Misijní centrum se věnuje zejména těm, kteří potřebují buď osobní doprovázení, nebo evangelizaci a pas-
toraci 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. 
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Pastorace manželů a rodin předchází uzavření manželství. Centrum pro rodinu uspořádalo i v roce 2008 
obvyklé tři cykly osmidílných příprav. Kromě toho pořádalo programy pro manžele, pro osamělé maminky 
s dětmi a také arcidiecézní pouť rodin. Stále je využívaná manželská poradna. Centrum se stará o infor-
movanost pomocí internetu, a to jak na svých internetových stránkách, tak nabídkou základních informací 
na nově zřízené stránce www.manželství.cz. 
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.  
Pastorační středisko pokračovalo také v již léta trvající tiskové službě. Připravovalo a rozesílalo do farností 
pomůcku „Nedělní liturgie“, určenou vždy na každou neděli. Její náklad i počet adres, na které se zasílá 
elektronická verze, se stále zvyšují. I v tomto roce byly připravovány monotematické letáky a seriály mate-
riálů na nástěnku, rozesílané v tištěné formě i elektronicky, a studijní texty. 
Pastorační služba pomocí elektronické pošty a internetových stránek se těší trvale rostoucímu zájmu.  V roce 
2008 pokračovaly všechny dosavadní internetové pastorační projekty, tedy všeobecně informující stránka 
www.vira.cz (Abeceda víry na internetu), osobám činným v pastoraci určená speciálnější www. pasto-           
race.cz, Linka víry na internetu http://help.vira.cz, která je velmi komunikativní, a stránky www. kres-
tanstvi.cz a www.Maria.cz. Trvalo i rozesílání biblických citátů na den a pomůcek pro porozumění Božímu 
slovu na každou neděli.  
Na pastorační práci v arcidiecézi se podílejí nejen biskupové, kněží a jáhni, ale také celá řada laiků – zaměst-
nanců i dobrovolníků, o jejichž další vzdělávání se starají orgány a střediska arcidiecéze a teologické fakulty 
v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích. I v tomto roce byla snaha úroveň vzdělanosti pastoračních 
pracovníků zvyšovat, a to buď pravidelným studiem na vysokých školách, nebo pořádáním jednorázových 
setkání. Pro kněze to jsou kněžské dny, pro pastorační asistentky a asistenty dvoudenní setkání na Svaté 
Hoře, pro katechetky a katechety metodické dny. 
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Internetové projekty

www.apha.cz 
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Informují o dění v pražské arcidiecézi a současně také 
o důležitých církevních, kulturních či společenských akcích s celorepublikovým významem. Obsahují 
základní informace o Arcibiskupství pražském, aktuality, kontakty, kalendář akcí, historii a fotogalerie. 
Stránky nabízejí možnost si objednat si zasílání novinek na e-mail. Součástí portálu www.apha.cz jsou 
také subweby jednotlivých organizačních jednotek arcibiskupství, stránky určené speciálně pro novináře 
a zóna pro zaměstnance.

www.vira.cz
Web o víře pro širokou veřejnost. V roce 2008 navštívila www.vira.cz rekordní 1,1 milion návštěvníků. 
Web www.vira.cz je nejvíce navštěvovaným webem o křesťanství v češtině a mezi jeho návštěvníky patří 
také česky mluvící krajané z celého světa. Najdeme zde zajímavé články a podněty k aktuálnímu dění 
ve společnosti, informace o křesťanské víře, texty k hlubšímu porozumění Bibli, o vzájemném vztahu vědy 
a  víry, podněty k budování rodiny a k výchově dětí, křesťanský pohled na sexualitu, biblické texty nedělní 
liturgie včetně zamyšlení, články k jednotlivým obdobím liturgického roku, zajímavé odkazy a mnoho 
dalšího. Mezi velmi oblíbené služby patří také zasílání biblických úryvků na zadaný e-mail či mobilní 
telefon prostřednictvím SMS i on-line rozhovory se zajímavými osobnostmi z církevního a společenského 
života.

KOMUNIKAČNÍ MÉDIA
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www.pastorace.cz
Web především pro lidi aktivně zapojené do služby v církvi. Stránky obsahují materiály a podklady 
pro pastorační práci (až 30 000 návštěvníků měsíčně). Poskytuje 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.

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 – je možné obrátit se s různými problémy 
či dotazy ohledně víry prostřednictvím elektronické pošty na člověka, který se snaží naslouchat a  společně 
najít odpověď. Je zde – po domluvě – také možnost také osobního 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 patnácti dobrovolných 
spolupracovníků – odborníků z různých oblastí lidského života. Linka víry je propojena s modulem 
„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 
tematikou, mariánským modlitbám – zvláště růženci, mariánské teologii.

www.kardinal.cz
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka, na kterých arcibiskup pražský seznamuje širokou veřejnost 
v ČR i v zahraničí s osobními názory a stanovisky k aktuálním tématům v životě církve i ve společnosti. 
Na základě vzrůstajícího zájmu a častější aktualizace v minulém roce stránky prošly grafickou úpravou.



www.manzelstvi.cz 
projekt Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském (http://cpr.apha.cz). Jeho hlavním cílem je podpořit 
pozitivní pohled na manželství v pluralitním prostoru internetu. Postupně vytváříme snadno dostupný 
a spolehlivý zdroj standardních informací o manželství. Náplní stránek jsou přehledné informace 
o manželství z pohledu katolické církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgické, pastorační či  právní, 
ale také texty k obecnému povzbuzení a poučení. Vlastní obsah stránek tvoří přehledně členěný 
a  průběžně aktualizovaný souhrn článků.

Katalog Arcidiecéze pražské na internetu
Arcibiskupství pražské v roce 2008 dále rozvíjelo internetovou verzi katalogu arcidiecéze pražské. 
Na adrese http://web.katalog.apha.cz jsou k dispozici přehledy (včetně kontaktů) kapitul, vikariátů, 
farností, charit, církevních škol zřízených AP, dále přehled obcí spadajících do pražské arcidiecéze, rozpis 
bohoslužeb a další důležité informace. Průběžně dochází k vylepšování uživatelského rozhraní a u řady 
kostelů je také jejich stručná historie.
 Základem katalogu je společná aktualizovaná databáze, která obsahuje důležité informace týkající se 
života naší arcidiecéze. Katalog je založen na tzv. základních sídelních jednotkách a tím umožňuje velmi 
přesné vyhledání potřebné informace také na základě zadané lokality.
Na adrese http://pda.apha.cz se nachází katalog v odlehčené podobě – vhodný zvláště pro pomalejší 
připojení, mobilní telefony a kapesní komunikátory. Tato verze je vhodná zvláště pro velmi rychlé vyhledání 
bohoslužby či kontaktu přímo „v terénu“.
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STAVEBNÍ AKCE
Umělecké památky inspirované křesťanstvím propůjčují danému místu důstojnost a vytvářejí duchovní 
dědictví pro další generace. Tvoří důležitý prostředek prorůstání víry do našeho světa, neboť cesta krásy 
zpřístupňuje hluboké dimenze ducha a křesťansky inspirované umění je cestou poučení.

Realizace stavebních akcí v roce 2008 byla možná díky čerpaní finančních prostředků na opravy nemo-
vitého a movitého majetku církve z několika zdrojů. Příspěvek Arcibiskupství pražského 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 někte-
rých 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 asisten-
tům-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.

Významnější stavební akce (prostavěnost nad 1mil. Kč) v roce 2008:
- výměna severní části krytiny na kostele sv. Mikuláše v Praze-Malé Straně
- oprava omítky a nátěr průčelí Arcibiskupského Paláce v Praze
- oprava schodiště a ohradních zdí kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Stodůlkách
- restaurování kamenného pláště severního průčelí kostela sv. Ludmily v Praze-Vinohradech
- oprava střechy kostela Panny Marie Královny Míru v Praze–Lhotce
- oprava střechy a výmalba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze–Modřanech
- úpravy sklepa na faře u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze–Karlíně
- oprava interiéru kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou
- oprava střešního pláště kostela sv. Vavřince v Žebráku
- půdní vestavba bytu na faře v Čestlicích
- oprava střechy konviktu v Sázavě
- celková oprava kostela sv. Bartoloměje v Smolnicích
- obnova interiéru trojlodí kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
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- oprava fasády věže kostela sv. Víta v Kolíně
- zahájení celkové obnovy kostela sv. Václava v Jindicích
- celková obnova kostela sv. Jiří v Aldašíně
- oprava krovu, fasády a krytiny věže kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli
- oprava hřbitovní kaple ve Staré Boleslavi
- generální oprava věže a krovu na hlavní lodi kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi
- oprava věže a fasády kostela sv. Jakuba v Domašíně
Římskokatolická farnost sv. Aloise v Uhlířských Janovicích ukončila stavbu nového komunitního centra. 

V roce 2008 bylo prostavěno 9 015 507 Kč.

Č. Finanční příspěvek ze zdroje Prostavěnost (v Kč) %

1 Vlastní farnosti včetně darů - ostatní 48 910 000 38

2 Obecní  a místní úřady 15 786 000 12

3 Středočeský kraj 9 418 000 7

4 Magistrát Hlavního města Prahy 4 300 000 3

5 Havarijní program MK ČR 4 645 000 4

6 Program regenerace měst. památkových rezervací a měst. památkových zón MK ČR 3 549 000 3

7 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK  ČR 7 828 000 6

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 13 558 000 11

9 Státní rozpočet ČR 5 333 000 4

10 Program rozvoje venkova MZ ČR 3 346 000 3

11 Program restaurování movit. památek MK ČR 1 791 000 1

12 Program ISO MK ČR 1 365 000 1

13 MK ČR - odbor církví 1 234 000 1

14 Svépomocný fond AP 7 948 000 6

CELKEM 129 011 000 100
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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. 

Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským navštěvovalo v roce 2008 celkem 2231 dětí, žáků a studentů, 
z toho konkrétně:
» 7 církevních mateřských škol – 316 dětí
» 1 církevní základní škola – 147 žáků
» 1 církevní základní umělecká škola – 249 žáků
» 1 církevní základní škola logopedická – 150 žáků
» 2 gymnázia – 881 studentů
» 3 střední školy – 184 studentů
» 2 vyšší odborné školy – 304 studentů
» 1 křesťanská pedagogicko–psychologická poradna    

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 vnitř-
ních žaluzií a kuchyňského sporáku pro školní jídelnu CMŠ Radost v Kladně, Křesťanskému gymnáziu 

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
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na malování tříd částkou 150 tis. Kč, rovněž Arcibiskupskému gymnáziu částkou 110 tis. na projekt vybu-
dování 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. 
 
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 
v  roce 2008 celkem 1416 dětí, žáků a studentů, z toho konkrétně:
» 2 církevní mateřské školy – 102 dětí
» 2 základní církevní školy – 568 žáků
» 2 střední školy – 262 studentů
» 2 vyšší odborné školy – 274 studentů
»            2 domovy mládeže  – 210 ubytovaných

Odbor církevního školství poskytuje ředitelům všech církevních škol a školských zařízení na území arcidie-
céze servisní a konzultační pomoc zejména v oblasti aplikace školské legislativy a hospodaření. Čtvrtletně 
svolává pracovní porady ředitelů a průběžně organizuje odborné semináře otevřené ředitelům církevních 
škol všech zřizovatelů. 
Každoroční duchovní obnova pro ředitele církevních škol arcidiecéze vedená Mons. Václavem Malým 
se konala v červnu 2008 v krásném prostředí kláštera premonstrátů v Milevsku. 
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol, která se již 15. rokem konala 
v Odrách, se s úspěchem zúčastnili žáci a studenti Křesťanského gymnázia, Svatojánské koleje – VOŠ 
pedagogické a Katolického domova studujících z Prahy 1.
Inspekční zprávy z kontrol České školní inspekce hodnotí církevní školy velmi dobře, zejména vyzdvihují 
přátelské a bezpečné sociální klima, důsledné uplatňování principů křesťanské etiky, úspěšnost žáků 
ve výsledcích vzdělávání a bohatou nabídku volnočasových aktivit. 



CHARITNÍ ČINNOST
Základním posláním Charity je pomoc lidem v nouzi, na principech křesťanské lásky, bez ohledu na jejich 
náboženskou, politickou nebo rasovou příslušnost.
Arcidiecézní charita Praha (ADCH Praha) realizuje řadu sociálních projektů, které jsou zaměřeny na jed-
notlivé cílové skupiny potřebných osob. Dále metodicky vede Farní charity, které jsou buď dobrovolnic-
kými, nebo profesionálními (s právní subjektivitou) seskupeními, jež provádějí charitativní práci ve svých 
farnostech.
Charitní sociální projekty jsou řízeny buď přímo z ADCH Praha, nebo jednotlivými Farními charitami.
Základní rozdělení projektů:
Azylové domy pro bezdomovce (muži, ženy), Azylové domy pro matky s dětmi, Charitní ošetřovatel-
ská služba v domácnostech, Charitní pečovatelská služba v domácnostech, Sociální poradny, Adopce 
na dálku, Domy pro tělesně postižené, Domovy seniorů, Denní stacionář pro seniory, Vězeňská péče, 
Domovy na půli cesty, Pomoc migrantům a uprchlíkům, Pomoc obětem domácího násilí, Pomoc osobám 
ohroženým drogou, Pomoc obětem obchodování s lidmi, Sklad humanitární pomoci, Projekty prevence 
kriminality.

Arcidiecézní Charita Praha je evidovaná právnická osoba (má právní subjektivitu). Je účelovým zařízením 
římskokatolické církve – založena Arcibiskupstvím pražským. 

Adresa: Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Web: http://www.charita-adopce.cz

Prezident: Dr. Vojtěch Eliáš
Ředitel: Ing. Jaroslav Němec

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách ADCH Praha, případně ve výročních zprávách.
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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.

Výnosy/příjmy (v tis. Kč) Arcibiskupství pražské Farnosti, kapituly
Dotace 114 494 56 546

Nájmy apod. 55 480 53 089
Dary, sbírky, příspěvky 2 768 56 510
Prodej dlouhodobého majetku 19 119 14 120
Ostatní 11 867 35 608
CELKEM 203 728 215 873
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Náklady/výdaje (v tis. Kč) Arcibiskupství pražské Farnosti, kapituly
Mzdy 100 664 9 183
Sociální a zdravotní pojištění 36 534 3 003
Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouho-
dobý majetek)

22 310 54 199

Režie (materiál, energie, služby) a 
bohoslužebné výdaje

23 159 52 348

Opravy a údržba 20 352 95 697 
Dary a příspěvky 10 440 20 463
Daně 7 255 2 149
Ostatní 654 10 444
CELKEM 221 368 247 486

Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše činnost by nebyla možná bez sponzorů, dárců a dobrodinců. Tito 
všichni se velkou měrou podílejí na našem působení. Důležitá je pro nás samozřejmě i podpora mediální, 
velmi si vážíme seriózních žurnalistů, kteří nás objektivně prezentují na veřejnosti. Děkujeme lidem, 
kteří se podílejí na dobrém fungování arcidiecéze. Nejedná se jen o kněze a zaměstnance Arcibiskupství 
pražského, ale i o řadu laiků, kteří nezištně pomáhají v každodenním životě svých farností. Naše poděkování 
patří také všem, kdo nás provází svými modlitbami.




