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Milí přátelé!

Již podruhé ve funkci hlavy pražské arcidiecéze 
vás mohu oslovit na úvod ročenky, která ve struč-
nosti a v datech zachycuje život této místní církve. 
O jednotlivých důležitých a mimořádných akcích 
se dozvíte v kapitole „Milníky“, proto chci jen pou-
kázat na to, že život v arcidiecézi se zdárně rozvíjí. 
Kromě opakujících se svátků, které nám církevní 
rok obohacují o sváteční atmosféru, byl uplynulý 
rok především rokem svaté Anežky České. Mezi 
slavnostním zahájením tohoto roku na jaře a ukon-
čením na podzim, kdy se oslav 800. výročí jejího 
narození účastnil papežský legát kardinál Joachim 
Meisner, byla otevřena bohatá výstava „Anežka 
Česká – princezna a řeholnice“. 

Péče o svatovítskou katedrálu se projevila nejen 
ve varhanním festivalu, který v ní byl uspořádán, 
ale také v prezentaci významné nové knihy profe-
sorů J. Kuthana a J. Royta, která detailním způ-
sobem popisuje historický a umělecký vývoj naší 
katedrály. Pražský hrad pak ze svatovítského po-
kladu v kapli sv. Kříže uspořádal navštěvovanou 
výstavu. V Praze a v Paříži byla zorganizována 
konference o katedrálách, a tím se život obou stře-
dověkých skvostů propojil. Informace o životě ka-
tedrály pak bylo možné nově nalézt na interneto-
vých stránkách katedrály. 

Jak jsem psal minulý rok, církev využívá moder-
ních sdělovacích prostředků, což se kromě zřízení 
webových stránek katedrály projevilo i v nově 
upraveném webu www.vira.cz. 

Opustily nás významné osobnosti, čtyřiadevadesá-
tiletý požehnaný život teologa O. Mádra skončil 
počátkem roku, koncem roku pak zemřel bývalý 
prezident republiky Václav Havel. 

S radostí jsme uvítali nového nuncia pro Českou 
republiku Mons. Giuseppe Leanzu. 

Mohu-li zmínit i další záležitost, na niž můžeme být 
hrdí, je to 3. místo v maturitních výsledcích všech 
gymnázií, kterého dosáhlo pražské Arcibiskupské 
gymnázium. Myslím, že i pro veřejnost a celou naši 
společnost je svědectvím o skutečnosti, že církev 
dokáže leccos nabídnout a s úspěchem najít své 
místo ve společnosti.

Vyprošuji všem, kdo žijí a pracují v naší arcidie-
cézi, Boží požehnání a přeji, abychom si při dalším 
ohlédnutí za uplynulým rokem mohli říci „Bohu 
díky“.

Dominik kardinál Duka OP, 
arcibiskup pražský

KONTAKTNÍ ÚDAJE

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 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Mons. Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský

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

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

Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., 
biskupský vikář (do 31. 12. 2011)

P. Mgr. Ing. Michal Němeček, 
biskupský vikář (od 1. 1. 2012)

kardinál Miloslav Vlk,
emeritní arcibiskup



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 140 farností sdružených 
do 14 vikariátů. Kromě toho je na jejím území 
zřízeno 32 míst s vlastním pastoračním působe-
ním, většinou klášterních nebo poutních kostelů 
(10 z nich má statut duchovní správy). Pouze 
ve 124 farnostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou 
spravovány excurrendo, tedy duchovní tam dojíž-
dějí. V Teologickém konviktu v Olomouci, který 
je přípravným ročníkem před zahájením seminární 
formace ke kněžské službě, se připravují 2 ucha-
zeči, v Arcibiskupském semináři v Praze 3 semina-
risté, v římském Nepomucenu 4 seminaristé včetně 
jednoho jáhna.

K arcidiecézi přináleží 142 kněží, z nich 126 působí 
v různých duchovních službách v domácí diecézi, 
zbývající pak v dalších českých i zahraničních di-
ecézích. Na duchovní službě se také ve významné 
míře podílejí řeholní kněží, z celkového počtu 153 
zde pobývajících je 103 kněží ustanoveno pro kon-
krétní duchovní službu. V arcidiecézi pomáhá 52 
kněží jiných diecézí (nejvíce jsou zastoupeni Po-
láci, dále Slováci, v menší míře Španělé, Italové 

a jednotlivě i kněží z dalších zemí), dále pak 30 
trvalých jáhnů, 49 odborných duchovních asistentů 
a 86 pastoračních asistentů. Podle aktualizovaného 
kvalifikovaného statistického odhadu je v arcidie-
cézi je sdruženo cca 540 tisíc pokřtěných katolíků 
a disponuje 913 sakrálními stavbami.

Na území pražské arcidiecéze sídlí biskupská konfe-
rence, konference vyšších představených mužských 
a ženských řeholí. V arcidiecézi působí členové cel-
kem 21 mužských a 34 ženských řeholních insti-
tutů. Česká biskupská konference sdružuje všechny 
české a moravské biskupy a stará se zejména o ko-
ordinaci pastoračních aktivit na celém území České 
republiky.

PROFIL
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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) soudní vikář (moc soudní)

1. Rady a komise arcibiskupa pražského
     a) Biskupská rada (§ 4 kán. 473 CIC)
     b) Kněžská rada (kán. 495n. CIC)
     c) Sbor poradců (kán. 502 CIC)
     d) Ekonomická rada (kán. 493 CIC)
     e) Liturgická komise 
        (její působnost je interdiecézní, neboť plní  
        uvedenou funkci i pro plzeňskou diecézi)
           
2. Odbory arcibiskupské kurie
     Sekretariát arcibiskupa
     Kancléřství
     Správa majetku
     Stavební odbor
     Provozní odbor
     Odbor církevního školství
     IT referát

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 pra-
vomoci, ale v hodnosti). 

Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou die-
céze a s řízením úřadu 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, od-
borů a speciálních středisek je podrobně vymezena 
v organizačním řádu.



MILNÍKY
ROKU 2011

VÝSLEDKY TřÍKRÁLOVé SBÍRKY 2011 
2.‒10. LEDNA 2011
V roce 2011 bylo v Arcidiecézi pražské vybráno pro 
Tříkrálovou sbírku 4 066 841,00 Kč. Peníze byly 
použity pro charitní projekty v zahraničí, a to v In-
dii – technická škola Prathibhodaya v městě Ho-
navar – a v Bělorusku – podpora vzdělávání dětí 
a mládeže a dobrovolnictví pro místní Charitu. Dále 
pak pro domácí charitní domov pro seniory v Mu-
kařově a azylové domy pro matky s dětmi v tísni 
v Brandýse nad Labem a Kralupech nad Vltavou.

KARDINÁL BERAN 
V POSLANECKé SNěMOVNě 
31. LEDNA 2011
Pražský arcibiskup zahájil výstavu o kardinálu 
Josefu Beranovi, instalovanou v kuloárech Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, nazvanou „Mi-
lovat dobro a odporovat zlu“. Výstava, která byla 
poprvé představena v prostorách Katolické teo-
logické fakulty UK, se pod záštitou předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy 
Němcové dostala při příležitosti 100. výročí kněž-
ského svěcení a římské primice kardinála Berana 
také na půdu českého parlamentu.

NOVÁ PODOBA wEBU VIRA.CZ 
11. ÚNORA 2011
Byla spuštěna nová verze stránek Vira.cz, která 
nahradila dosavadní systém sloužící již téměř deset 

let. Nový web je proveden v pestřejším grafickém 
zpracování a s přehlednějším uspořádáním ob-
sahu. Projekt byl uveden do provozu po roce a půl 
přípravných prací, a to s ohledem na maximální 
snahu o zachování většiny původního obsahu webu. 

ZEMřEL MONS. OTO MÁDR 
27. ÚNORA 2011
Mons. prof. Oto Mádr, apoštolský protonotář, ka-
novník Vyšehradské kapituly a šéfredaktor Teolo-
gických listů, zemřel ve věku 94 let. Mons. Mádr, 
přední český teolog, se narodil v Praze 15. února 
1917, na kněze byl vysvěcen v roce 1942. Za čin-
nost v katolickém hnutí vysokoškolských studentů 
byl odsouzen k trestu smrti, posléze změněnému 
na doživotí, podmínečně byl propuštěn v roce 
1966. Působil jako poradce kardinála Tomáška, byl 
vyznamenán řádem T. G. Masaryka.

ZAHÁJENÍ ROKU 
SV. ANEŽKY ČESKé 
2. BřEZNA 2011
Při mši svaté v kostele sv. Františka z Assisi u Kar-
lova mostu zahájil Mons. Dominik Duka OP Rok 
svaté Anežky České, od jejíhož narození uplynulo 
800 let. Pro naši společnost je tato světice známá 
i tím, že její svatořečení souviselo s pádem komu-
nistické totality.
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ARCIDIECéZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 
4. DUBNA 2011
V Salesiánském středisku mládeže se konala oslava 
XXVI. Světového dne mládeže. Program nabí-
zel řadu zajímavých tematických skupin, sportů, 
workshopů, katecheze, koncert v klubu a další. Vr-
cholným okamžikem bylo společné slavení eucha-
ristie s pražským arcibiskupem.

BOŽÍ SLOVO 
V CÍRKVI A PRO SVěT 
5. DUBNA 2011
Katolická teologická fakulta UK pořádala kolo-
kvium na téma „Boží slovo v církvi a pro svět“. 
Učitelé a doktorandi katedry biblických věd před-
stavili témata posynodální apoštolské exhortace 
„Verbum Domini“ Benedikta XVI. o Božím slově 
v životě a poslání církve.
 
PAŠIJOVé HRY NA ZBRASLAVI 
17. DUBNA 2011
Spolek divadla Jana Kašky, který tvoří zbraslav-
ští farníci, mezi nimiž je také několik profesionál-
ních herců, ztvárnil pašijový příběh. Organizátoři 
vybrali lidovou verzi Pašijí, verzi, která se k lidu 
obrací a s lidem počítá, protože považují její jistou 
naivitu, průzračnost a symboliku za možnost ne-
spekulativně přitakat evangeliu v dnešní sekulární 
a pragmaticky zaměřené společnosti.

INTERNETOVé STRÁNKY 
KATEDRÁLY SV. VÍTA 
20. DUBNA 2011
Byly prezentovány oficiální internetové stránky 
pražské katedrály, které mají být spolehlivým zdro-
jem informací o dění nejen liturgickém, ale také 
kulturním a společenském. Kromě aktuálních in-
formací o všech bohoslužbách zde zájemce nalezne 
také informace o koncertech, výstavách a dalších 
kulturních projektech, které se v katedrále odehrá-
vají. Na vzniku stránek se podílely jak Metropo-
litní kapitula a Arcibiskupství pražské, tak Správa 
Pražského hradu a místní farnost; tato spolupráce 
je výrazem společného užívání svatovítské kated-
rály. 
Jejich adresa je: www.katedralasvatehovita.cz.

KNěŽÍ PRAŽSKé ARCIDIECéZE 
OBNOVILI SVé KNěŽSKé ZÁVAZKY 
21. DUBNA 2011
Na Zelený čtvrtek při eucharistické slavnosti Missa 
chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
obnovili kněží své závazky vyplývající ze svátosti 
kněžství. Při této dopolední bohoslužbě lidé děkují 
za dar služebného kněžství a kněží a jáhni před 
svým biskupem znovu vyjadřují odhodlání sloužit 
Kristu a církvi. 

OSLAVY SVÁTKU SV. VOJTěCHA 
2. KVěTNA 2011
Při mši svaté o titulární slavnosti sv. Vojtěcha byla 
vystavena světcova lebka. Zvláště byli pozváni ti, 

kdo byli pokřtěni během Velikonoc 2011, pro ně 
bylo připraveno také setkání s biskupem Karlem 
Herbstem.

KOSTEL TřETÍHO TISÍCILETÍ 
13. KVěTNA 2011
Společná liturgická komise pražské arcidiecéze 
a plzeňské diecéze, římskokatolická farnost Kyje 
a Černý Most ve spolupráci s Katedrou architek-
tury Stavební fakulty ČVUT uspořádaly prezen-
taci studentských návrhů na kostel a komunitní 
centrum situované do jednoho pražského sídliště.

ARCIDIECéZNÍ POUť 
ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
14. KVěTNA 2011
O neděli Dobrého pastýře pořádalo Arcibiskup-
ství pražské a poutní místo Svatá Hora 10. arci-
diecézní pouť za duchovní povolání. Hlavní poutní 
eucharistickou slavnost vedl v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Svaté Hoře Mons. Dominik Duka 
OP, který odpoledne spolu se seminaristy besedo-
val s poutníky.

NOC KOSTELů 
27. KVěTNA 2011
Během Noci kostelů bylo v pražské arcidiecézi ote-
vřeno 89 kostelů v Praze a 66 církevních staveb mi-
mopražských. Mons. Dominik Duka OP začal svou 
noční pouť po kostelích v chrámu sv. Jiljí ve Vla-
šimi a zakončil ji katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha, kde přítomným udělil půlnoční požehnání.

PROJEKT BIBLE24 
VE FARNOSTI SV. LUDMILY 
10.–11. ČERVNA 2011
Ve farním kostele sv. Ludmily na Vinohradech 
četlo téměř 200 čtenářů z řad místních farníků 
i návštěvníků (mezi nimi také zástupci různých 
hnutí a řeholí, někteří členové parlamentu a herci 
vinohradského divadla) Písmo. Projekt je známý 
jako Bible24 a je inspirován římskou četbou „Bib-
bia giorno e notte“. Na závěr každé hodiny zazněly 
živé hudební vstupy, aby o slyšeném slovu bylo 
možno meditovat i během hudby.

DNY SLOVENSKÝCH FARNOSTÍ 
V PRAZE 
18.–19. ČERVNA 2011
Slovenská římskokatolická farnost u kostela sv. Jin-
dřicha, Slovenská řeckokatolická farnost a Student-
ské centrum při slovenských farnostech v Praze 
uspořádaly Dny slovenských farností. Program 
tvořil výlet na Tetín spojený s prohlídkou hradu 
a kostela sv. Jana Nepomuckého, kde byla taktéž 
sloužena mše svatá. Večer patřil taneční zábavě 
ve společenském sále Emauzského kláštera.

KNěŽSKé SVěCENÍ 
25. ČERVNA 2011
Vkládáním rukou a modlitbou Mons. Dominika 
Duky OP přijali v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení dva jáhni 
pražské arcidiecéze: Radim Cigánek a Martin 
Sklenář.
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ÚSPěCH ARCIBISKUPSKéHO GYMNÁZIA 
29. ČERVNA 2011
Mons. Dominik Duka OP ocenil výrazný úspěch Ar-
cibiskupského gymnázia v Praze, které se v rámci 
výsledků státních maturitních zkoušek umístilo 
jako třetí nejúspěšnější gymnázium v celé České 
republice, a udělil také řediteli tohoto gymnázia 
Richardu Maškovi stříbrnou Svatovojtěšskou me-
daili za příkladné vedení školy. Zřizovatelem gym-
názia je Arcibiskupství pražské.

VARHANNÍ FESTIVAL V KATEDRÁLE 
SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTěCHA 
3.‒31. ČERVENCE 2011
Pod záštitou Mons. Dominika Duky OP se usku-
tečnil historicky první varhanní festival v praž-
ské katedrále. Na festivalu se představili profesoři 
předních pražských hudebních ústavů a varhaníci 
významných pražských kostelů (Hudební fakulta 
AMU, Pražská konzervatoř, varhaníci katedrály 
sv. Víta, baziliky na Strahově, kostela sv. Anto-
nína v Holešovicích).

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
ZA OBěTI NORSKé TRAGéDIE
29. ČERVENCE 2011
Proběhla ekumenická bohoslužba za oběti útoků 
v Oslu a na ostrově Utoya. Jejím smyslem bylo vyjá-
dřit sounáležitost se všemi, kdo byli útoky v Norsku 
zasaženi, a posílit odvahu vytrvat v dobrém i tváří 
v tvář zlu. Během bohoslužby zazněla také báseň 
„Til Ungdommen“ (Naší mládeži), jejímž autorem je 

norský básník a spisovatel Nordahl Grieg. Po tragé-
dii se tato báseň četla na mnoha místech Norska.

CENA ZA NEJLEPŠÍ TEOLOGICKOU KNIHU
EVROPY 
25. SRPNA 2011
Mons. Tomáš Halík převzal cenu za publikaci 
„Vzdáleným nablízku“, kterou mu udělila Evropská 
společnost pro katolickou teologii.  Kniha o vztahu 
víry a nevíry tváří v tvář aktuálním problémům 
naší doby vznikla z podnětu významného ame-
rického nakladatelství Doubleday, a je tedy první 
knihou Tomáše Halíka obracející se primárně k an-
glicky mluvícímu světu.

NOVÍ KANOVNÍCI 
VYŠEHRADSKé KAPITULY 
4. ZÁřÍ 2011
Při nešporách v bazilice sv. Petra a Pavla uvedl 
Mons. Dominik Duka OP nové vyšehradské kanov-
níky, a to Mons. Tomáše Holuba, generálního se-
kretáře České biskupské konference, Jana Kotase, 
vyšehradského faráře, Mons. Artura Matuszka, rek-
tora Arcibiskupského semináře v Praze, a Jerzyho 
Gapskeho, faráře v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Praze-Modřanech.

NOVÝ NUNCIUS PRO ČESKOU REPUBLIKU 
15. ZÁřÍ 2011
Papež Benedikt XVI. jmenoval nového apoštol-
ského nuncia pro Českou republiku Mons. Giu-
seppe Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského. 
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KONFERENCE O KATEDRÁLÁCH 
V PRAZE A V PAřÍŽI 
18. LISTOPADU 2011
Arcibiskupství pražské uspořádalo konferenci o mi-
nulosti, současnosti a budoucnosti katedrál v Pa-
říži a v Praze. Na konferenci vystoupil pařížský 
arcibiskup kardinál André Vingt-Trois. Smyslem 
konference, na které promluvili také zástupce Kan-
celáře prezidenta republiky a zástupce Metropo-
litní kapituly u sv. Víta, byla vzájemná inspirace. 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
VěNOVANÁ SV. ANEŽCE 
22.–24. LISTOPADU 2011
Na Katolické teologické fakultě UK proběhla me-
zinárodní vědecká konference s názvem „Svatá 
Anežka a velké ženy její doby“. Na konferenci za-
znělo 27 přednášek z oblasti teologie, historie, dě-
jin umění a medicíny. Pozvání přijalo šest historiků 
umění ze zahraničí, a to z Německa, Rakouska, 
Polska a Maďarska.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
VěNOVANé SV. ANEŽCE 
25. LISTOPADU 2011
Výstava „Svatá Anežka Česká – princezna a řehol-
nice“ uzavírala Rok svaté Anežky České. Umělecká 
díla vyjadřující úctu k této ženě byla v klášteře 
sv. Anežky České vystavena od 25. listopadu 2011 
do 25. března 2012. Výstava byla prvním pokusem 
o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tema-
tiky ve výtvarném umění a uměleckých řemeslech. 

BESEDA NAD NOVOU KNIHOU 
ARCIBISKUPA DUKY 
14. PROSINCE 2011
V knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí 
proběhla autogramiáda knihy Mons. Dominika 
Duky OP „Tradice, která je výzvou“. Nová kniha 
je knižní rozhovor, který s pražským arcibiskupem 
vedli Tomasz Dostatni a Jaroslav Šubrt. Na rozdíl 
od životopisů se tento rozhovor týká především ar-
cibiskupových názorů na českou společnost, církev, 
stát, víru, stav dialogu státu a církve. 

OTEVřENÍ EXPOZICE 
SVATOVÍTSKéHO POKLADU 
16. PROSINCE 2011
V kapli sv. Kříže na druhém hradním nádvoří 
byla otevřena stálá výstava Svatovítského po-
kladu. Expozici připravila Metropolitní kapitula 
u sv. Víta spolu s Kanceláří prezidenta republiky. 
Součástí expozice jsou vzácné relikvie a histo-
rické předměty chrámového pokladu shromažďo-
vaného při kostele, později katedrále sv. Víta již 
od 11. století. 

POHřEB PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA 
23. PROSINCE 2011
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se usku-
tečnilo poslední rozloučení s prezidentem Václa-
vem Havlem. Mši svatou celebroval Mons. Domi-
nik Duka OP spolu s biskupem Václavem Malým. 
Mše svaté se účastnili ústavní činitelé našeho státu 
a také významní zahraniční hosté.

Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943 
v italském městě Cesarò, na kněze byl vysvěcen 
17. července 1966 a 22. září 1990 přijal biskupské 
svěcení. Působil jako nuncius na Haiti, v Zambii 
a Malawi, v Bosně a Hercegovině, ve Slovinsku, 
v Makedonii, v Bulharsku a v Irsku. 

PREZENTACE NOVé KNIHY O KATEDRÁLE 
SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTěCHA 
27. ZÁřÍ 2011
Autoři Jiří Kuthan a Jan Royt sepsali novou ob-
sáhlou knihu o pražské katedrále. Kniha má téměř 
700 stran a obsahuje přes 500 barevných fotografií. 
Knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spo-
lupráci s Katolickou teologickou fakultou UK.

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUť 
28. ZÁřÍ 2011
Již podeváté se ve Staré Boleslavi konala Národní 
svatováclavská pouť. Slavnostní bohoslužbě na 
Mariánském náměstí předsedal pražský arcibiskup.  
Spolu s českými a moravskými biskupy, jakož i zá-
stupci církve ze zahraničí a věřícími z celé repub-
liky, vzdali poctu sv. Václavovi nejvyšší ústavní 
činitelé. Pouť se v průběhu doby vyprofilovala jako 
hlavní akce státního svátku Dne české státnosti 
a jako nejvýznamnější duchovní akce v Čechách.

20 LET DOMOVA SVATé RODINY 
7. řÍJNA 2011
Pražský arcibiskup slavil v kostele sv. Fabiána 
a Šebestiána v Praze-Liboci děkovnou bohoslužbu 

při příležitosti 20. výročí založení Domova svaté 
Rodiny. Domov svaté Rodiny vznikl na pražských 
Petřinách jako jeden z prvních charitních domovů 
pro osoby s mentálním postižením a kombinova-
nými vadami. Domov zřízený pražským arcibis-
kupstvím se v současnosti stará o 72 klientů. 

SOUČASNÁ LITURGIE 
VE STARéM KOSTELE 
20.–21. řÍJNA 2011
Na Katolické teologické fakultě UK proběhla me-
zinárodní konference na téma „Současná litur-
gie ve starém kostele“. Pozvání Centra teologie 
a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, 
architektury, dějin umění, muzeologie a památkové 
péče. Konference s mezinárodní účastí se zaměřila 
na problematiku nových liturgických úprav v pro-
storách historických kostelů. 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA 
K 800. VÝROČÍ NAROZENÍ 
SV. ANEŽKY ČESKé 
12. LISTOPADU 2012
Vrcholem Roku svaté Anežky České byla mše sv. 
celebrovaná papežským legátem kardinálem Joa-
chimem Meisnerem, arcibiskupem Kolína nad Rý-
nem, při příležitosti 22 let od jejího svatořečení. 
V jejím rámci byli mimo jiné oceněni zasloužilí 
pracovníci České katolické charity. Na bohoslužbu 
navázala vernisáž výstavy prací dětí z České a Slo-
venské republiky nazvaná „Svatá Anežka Česká 
– génius českého učitele“.  
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PASTORACE

V činnosti církve je velmi důležitá duchovní péče 
o všechny, kdo chtějí rozvíjet svůj život z víry. Tuto 
péči nazýváme pastorací. Jde o velice bohatou ob-
last práce. Předně zahrnuje rovinu evangelizační, 
která má před očima lidi hledající víru. Dále širo-
kou oblast všech, kteří víru ve svém životě prakti-
kují, a v neposlední řadě ty, jejichž duchovní život 
je nějakým způsobem ohrožen či hendikepován.
 
Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka v uply-
nulém roce postavil tři základní teologické a pas-
torační výzvy: 

•   Nové uchopení pojmu církve. Jde o nové sebe-
pochopení, které vede k větší integraci a spolupráci 
s ostatní společností, ale také převzetí a přijetí spo-
luzodpovědnosti za dění v naší společnosti. 

•   Druhou oblastí je farnost, kterou již nelze chá-
pat jako pouze čistě územní správu o katolíky. Je 
třeba hledat způsoby, jak vyjít vstříc ostatním li-
dem a životu v dané oblasti. 

•   Třetí oblastí je hledání nových forem katecheze 
dětí, resp. zvěstování evangelia dětem, které se již 
s vírou vůbec nesetkaly.

Naše práce je určována značnými rozdíly v typu ob-
lastí, které pražská arcidiecéze zahrnuje. Část na-
šich pracovníků se zabývala prací v typicky venkov-

ském prostředí, další věnovali pozornost oblastem 
příměstským, které začínají hrát stále významnější 
roli (říčany, Roztoky u Prahy). Třetí největší ob-
lastí byla kategorie velkoměsta se všemi jeho speci-
fiky. V neposlední řadě jsme působili i na místech, 
jako jsou nemocnice, věznice či armáda.

V posledním období se ukázalo jako důležité sou-
středit síly na klíčová místa v rámci diecéze, jako 
jsou velké pražské farnosti (Lhotka, Chodov, Sto-
důlky), kde kromě obvyklého programu bohoslužeb 
běžela řada vzdělávacích či volnočasových aktivit 
pro všechny kategorie zájemců, a to včetně lidí, 
kteří nebyli pravidelnými návštěvníky bohoslužeb. 
V těchto farnostech se účastnilo života kolem tisí-
covky farníků. Pro rozmanitost duchovního života 
se stále ukazuje jako významné podporovat řeholní 
komunity s jejich typickými nabídkami (salesiáni, 
karmelitáni, dominikáni, jezuité). Významnou roli 
zde také hrál bohatý život akademické farnosti 
u kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 a navíc 
se na tuto akademickou farnost napojila řada lidí, 
kteří již ukončili svá studia a žijí přechodně či tr-
vale v Praze.

Druhou velkou oblastí jsou menší města, která jako 
věnec obepínají Prahu. Na těchto místech žije řada 
lidí, kteří pracují ve velkoměstě, ale nalezli své byd-
liště mimo hranice Prahy. V některých místech se 
dařilo rozvíjet bohatý duchovní život a snažili jsme 
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se ho podpořit (Kolín, Český Brod, Kladno, Dob-
říš). V těchto místech se naše pozornost neupínala 
jen ke klasické nabídce bohoslužebného charakteru, 
ale také se rozšířila nabídka vzdělávání, přednášek, 
ale i kulturní přesah v podobě koncertů či výstav. 
Bohatý je zde život dětí a rodin (Kladno, Vlašim). 
V těchto farnostech se pohybovalo několik stovek 
farníků.

Práce v některých venkovských oblastech byla po-
znamenána bolestí z toho, že není dlouhodobě možné 
udržet ve plném stávajícím rozsahu nabídky boho-
služeb a svátostné péče. Na všech místech po celé 
diecézi však stále platilo, že je dosažitelná služba 
kněží, i když už v dané obci trvale nežijí.

Arcibiskupství pro podporu pastorační činnosti 
využívalo svá střediska: Pastorační středisko, které 
v loňském roce uspořádalo přípravu služebníků eu-
charistie, lektorský kurz, kurz pro pastorační pra-
covníky, spolupracovalo na některých projektech 
ve farnostech (např. Vršovice). Velkým projektem 
Pastoračního střediska jsou webové projekty www.
vira.cz, www.pastorace.cz, křesťanská linka důvěry 
http://help.vira.cz/, dětský server http://deti.vira.
cz/ a další. Velkou součástí nabídky Pastoračního 
střediska je činnost dvou psychoterapeutů, kteří se 
věnují klientům systematicky. Jejich práce zahr-
nuje především doprovázení klientů, kteří po dobu 
roku či dvou pravidelně docházejí na terapii (cca 
50 klientů), a dále krátkodobou či jednorázovou 
pomoc (cca 100 klientů). 

Centrum pro rodinu podporuje oblast přípravy 
a života v rodině. Velmi úspěšný je program spo-
lečné přípravy na manželství, jehož se v loňském 
roce účastnilo 120 párů a který probíhá jak díky 
přednášejícím odborníkům, tak díky lektorům 
– manželům, kteří se věnují zájemcům v malých 
skupinách. Proběhla také pouť snoubenců, pouť 
rodin, „sobota pro manželky“, „Program efektiv-
ního rodičovství“ a další programy. Důležitá je také 
manželská poradna s odborným personálem. 

Katechetické středisko úspěšně připravilo kurz pří-
pravy nových katechetů a jeho pracovníci začali 
nově vyjíždět na jednotlivá místa v diecézi za ka-
techety. Středisko shromažďuje pomůcky pro kate-
chezi nabízené jak v půjčovně, tak online na adrese 
http://adks.apha.cz/pomucky-ke-stazeni/. 

Nelze opomenout ani Arcidiecézní centrum pro 
mládež, kde se především úspěšně daří organizovat 
formační kurz, který v minulém roce absolvovalo 
45 účastníků. V kurzu Školy partnerství zde bylo 
40 lidí. Mnoho aktivit pořádalo i Arcidiecézní cen-
trum života mládeže – Nazaret (víkendy pro nác-
tileté, duchovní obnova, taneční víkendy), kterým 
v roce 2011 prošlo přibližně 1000 lidí.

V roce 2011 bylo v pražské arcidiecézi pokřtěno 
2 323 malých dětí, 86 školních dětí a  321 osob 
starších 14 let, které procházely katechumená-
tem, tedy minimálně roční přípravou zahrnující 
jak vzdělávání ve víře, tak také praktické kroky 

v oblasti duchovního života. Biskupové biřmovali 
375 osob, což předpokládá systematickou přípravu 
biřmovanců v rozsahu několika měsíců. Tyto pří-
pravy se dělaly společně pro danou farnost. Cír-
kevní sňatek v loňském roce uzavřelo 570 párů. 
I tito lidé se na svůj životní krok připravovali v ně-
kolika setkáních, která vedli jak kněží, tak man-
želské páry. Velice důležitý je okamžik rozloučení 
s blízkým člověkem, který odešel na věčnost. Tuto 
velice náročnou chvíli doprovázejí kněží nebo jáhni 
křesťanským pohřbem, kterých proběhlo přes 
2000. Jiným náročným okamžikem lidského života 
je nemoc. I zde sloužili naši kněží liturgií svátosti 
nemocných, kterou udělovali v 4874 případech. Vr-
cholem společného prožívání víry je slavení nedělní 
mešní bohoslužby. V uplynulém roce proběhlo toto 
slavení 24 647krát s tím, že na některých místech 
jsou mše pouze několikrát do roka. V naší diecézi 
se pravidelně setkávali dospělí lidé v 402 společen-
stvích, kde sdílí svůj život, čtou Písmo či hovoří 
o klíčových otázkách života. Podobně také mládež 
se setkávala v 147 skupinách. 

Pastorační práci se věnovalo přes 300 kněží di-
ecézních i řeholních, 29 jáhnů, 131 pastoračních 
asistentů, 200 katechetů (z nichž část je zároveň 
pastoračními asistenty, část jsou vyškolení dobro-
volníci) a celá řada dobrovolných spolupracovníků 
ve farnostech (čísla se během roku měnila s ohle-
dem na personální změny v jednotlivých řeholních 
komunitách a s ohledem na změny mezi dobrovol-
níky).

V pražské arcidiecézi se věnovala pozornost také 
nemocnicím a věznicím, kde duchovní péče pro-
bíhá na ekumenické bázi. Jak pro nemocnice, tak 
pro věznice je určen diecézní kaplan, který úzce 
spolupracuje s ostatními pastoračními pracovníky 
dané nemocnice, resp. věznice, kteří jsou z různých 
denominací. Jejich péče zahrnuje takřka všechny 
nemocnice a věznice na území diecéze. Do této tzv. 
„kategoriální pastorace“ je třeba zařadit také pas-
torační službu školních kaplanů na školách, jejichž 
zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. 

Rok 2011 nesl dvě stěžejní témata: Prvním byl 
křest jako jedna z iniciačních svátostí. Toto téma 
se rozvíjelo v rámci tříleté přípravy na velké jubi-
leum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Meto-
děje, kteří přinesli křesťanskou víru do naší země. 
Druhým velkým bodem bylo výročí osmi set let 
od narození sv. Anežky Přemyslovny. Na řadě míst 
se tato témata připomněla přednáškami, poutěmi, 
výstavami apod.

Pastorační péče je především systematickou pod-
porou rozvoje duchovního života. Naším velkým 
tématem byla otázka hledání hranic mezi udrži-
telností probíhajících projektů, jejich podporou, 
personálním zajištěním a novými výzvami. Naším 
hlavní záměrem bylo podpoření všech, kteří usilují 
o kvalitní duchovní život. Farnosti a společenství 
naplněné plnohodnotným duchovním životem jsou 
pro nás známkou správného směřování naší práce.
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KOMUNIKAČNÍ
MÉDIA

INTERNETOVé PROJEKTY

www.APHA.CZ
Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Infor-
mují o dění v pražské arcidiecézi a současně také 
o důležitých církevních, kulturních či společen-
ských akcích s celorepublikovým významem. Ob-
sahují základní informace o Arcibiskupství praž-
ském, aktuality, kontakty, kalendář akcí, historii 
a fotogalerie. Stránky nabízejí možnost 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 s informacemi pro správu arcidiecéze. 
web www.apha.cz také umožňuje přispět libovol-
nou finanční částku na různé zajímavé projekty 
prostřednictvím platebních karet.

www.DOMINIKDUKA.CZ
Osobní stránky kardinála Dominika Duky. 
Na těchto stránkách najdete rozhovory, kázání, 
články a podněty k zamyšlení od pana kardinála. 
Je zde také fotogalerie a virtuální procházka budo-
vou arcibiskupství.

www.KARDINAL.CZ
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka. Zde na-
jdete především osobní postřehy k různým aktuál-
ním tématům a informace ze života pana kardinála.

www.VIRA.CZ
web o víře pro širokou veřejnost. V roce 2011 na-
vštívilo www.vira.cz rekordních 1,6 milionu ná-
vštěvníků. Tento web je nejvíce navštěvovaným 
webem o křesťanství v češtině a mezi jeho ná-
vštěvníky patří také česky mluvící krajané z ce-
lého světa. Najdeme zde zajímavé články a pod-
něty k aktuálnímu dění ve společnosti, informace 
o křesťanské víře, texty k hlubšímu porozumění 
Bibli, ke vzájemnému 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 
v roce, zajímavé odkazy a mnoho dalšího. 

Mezi velmi oblíbené služby patří také zasílání biblic-
kých úryvků na zadaný e-mail či mobilní telefon pro-
střednictvím SMS i online rozhovory se zajímavými 
osobnostmi z církevního a společenského života.
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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 38 000 návštěvníků za mě-
síc). 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.

Během uplynulého roku web procházel generální 
přestavbou celého systému.

HTTP://HELP.VIRA.CZ 
Linka víry na internetu. Jedná se kontaktní křes-
ťanskou službu pro širokou veřejnost – je možné 
se obrátit s různými problémy či dotazy ohledně 
víry prostřednictvím elektronické pošty na člo-
věka, který se snaží naslouchat a společně s taza-
telem najít odpověď. Je zde po domluvě možnost 
také osobního setkání či zprostředkování kontaktu 
s knězem nebo psychologem. 

Služba je k dispozici bezplatně a patří mezi průkop-
níky 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 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 rů-
ženci a mariánské teologii.

www.MANZELSTVI.CZ
Projekt Centra pro rodinu při Arcibiskupství praž-
ském (http://cpr.apha.cz). Jeho hlavním cílem je 
podpořit pozitivní pohled na manželství v plura-
litním prostoru internetu. Postupně je vytvářen 
snadno dostupný a spolehlivý zdroj standardních 
informací o manželství. Náplní stránek jsou pře-
hledné 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 sou-
hrn článků. 

Tento web si získal v uplynulém roce oblibu, za-
znamenal 35 000 návštěv uživatelů internetu. 

FACEBOOK
Arcibiskupství pražské i kardinál Dominik Duka 
také provozují vlastní stránku na sociální síti Fa-
cebook.

KATALOG ARCIDIECéZE PRAŽSKé 
NA INTERNETU
Arcibiskupství pražské v roce 2011 dále rozvíjelo 
internetovou verzi katalogu pražské arcidiecéze. 
Na adrese http://k.apha.cz jsou k dispozici pře-
hledy (včetně kontaktů) kapitul, vikariátů, far-
ností, charit, církevních škol zřízených AP, dále 
přehled obcí spadajících do arcidiecéze pražské, 
rozpis bohoslužeb a další důležité informace. Prů-
běžně dochází k vylepšování uživatelského rozhraní 
a u řady kostelů je také jejich stručná historie. 

Katalog AP nabízí také ojedinělou možnost elek-
tronické komunikace mezi farností či zaměstnan-
cem a Arcibiskupstvím pražským prostřednictvím 
šifrovaného datového spojení. Základem katalogu 
je společná aktualizovaná databáze, která obsa-
huje důležité informace týkající se života naší ar-
cidiecéze. 

Katalog je založen na tzv. základních sídelních 
jednotkách a tím umožňuje velmi přesné vyhle-
dání potřebné informace také na základě zadané 
lokality. 

Na adrese http://m.apha.cz se nachází katalog 
v odlehčené podobě – vhodný zvláště pro poma-
lejší připojení, mobilní telefony a kapesní komu-
nikátory. Tato verze je vhodná zvláště pro velmi 
rychlé vyhledání bohoslužby či kontaktu přímo 
„v terénu“.
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CÍRKEVNÍ
ŠKOLSTVÍ

7
27

která navazuje na loni otevřenou mateřskou školu 
v Praze 4.  Zřizovatelem je Česká provincie řádu 
sv. Augustina.

Odbor církevního školství (OCŠ) poskytuje ředi-
telům všech církevních škol a školských zařízení 
na území arcidiecéze servisní a konzultační pomoc 
zejména v oblasti aplikace školské legislativy a hos-
podaření. Čtvrtletně svolává pracovní porady ředi-
telů a průběžně organizuje odborné semináře ote-
vřené ředitelům církevních škol všech zřizovatelů. 
Podílí se též na přípravě programu čtvrtletních 
pracovních setkání pana biskupa Václava Malého 
se školními kaplany a dalšími kněžími působícími 
ve školách na území arcidiecéze. 

Každoroční celodenní duchovní obnova pro ředi-
tele církevních škol arcidiecéze vedená panem bis-
kupem Václavem Malým se konala v květnu 2011 
v prostředí komunitního centra v Uhlířských Ja-
novicích.

Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel 
svým školám finanční příspěvky na rozvoj a vyba-
vení. V roce 2011 bylo celkem rozděleno 1,658 mili-
onu Kč. Mimo jiné např. na podporu vzdělávacích 
a formačních programů pro pedagogy, jako finanční 
spoluúčast na projektech škol podpořených sdruže-
ním Renovabis, na učební pomůcky a obnovu ma-
teriálního vybavení.

Všem církevním školám pražské arcidiecéze je ur-
čen výtěžek ze Svatováclavské sbírky, konané kaž-
doročně v září. 

Více informací lze najít na internetové adrese: 
http://skolstvi.apha.cz/.

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem patnácti 
školských právnických osob, které vykonávají čin-
nost církevních škol a školských zařízení působících 
na území arcidiecéze jak v Praze, tak ve Středočes-
kém kraji. 

Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským navště-
vovalo v roce 2011 celkem 2397 dětí, žáků a stu-
dentů, což je o 66 více než v roce 2010, z toho 
konkrétně:

7 církevních mateřských škol – 352 dětí
1 církevní základní škola – 209 žáků
1 církevní základní umělecká škola – 250 žáků
1 církevní základní škola logopedická – 146 
žáků
2 gymnázia – 869 studentů
3 střední školy – 173 studentů
2 vyšší odborné školy – 398 studentů
1 křesťanská pedagogicko-psychologická po-
radna    

Odpovědnost za činnost církevních škol v arcidie-
cézi jak v oblasti vzdělávací a výchovné, tak i eko-
nomické nese biskupský vikář pro církevní školství 
pražské arcidiecéze, pomocný biskup Mons. Václav 
Malý. Výkon správy zřizovatele vůči školám a pra-
videlný kontakt se školami zajišťují pracovnice od-
boru církevního školství, které sledují, kontrolují 
a vyhodnocují školy též z hlediska jejich ekono-

»
»
»
»

»
»
»
»

micko-správní činnosti. Za tímto účelem jsou ve-
doucí odboru i její asistentka pro kontrolu hospoda-
ření škol členkami rad všech školských právnických 
osob zřízených Arcibiskupstvím pražským. 

Dalšími zřizovateli škol a školských zařízení půso-
bících 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 provincie řádu sv. Augustina 
Česká kongregace sester dominikánek 
Kongregace školských sester sv. Františka 

Školy a školská zařízení těchto zřizovatelů navště-
vovalo v roce 2011 celkem 1610 dětí, žáků a stu-
dentů, z toho konkrétně:

3 církevní mateřské školy – 122 dětí
2 základní církevní školy – 616 žáků
2 střední školy – 304 žáků
2 vyšší odborné školy – 355 studentů
2 domovy mládeže – 213 ubytovaných

1. září 2011 požehnal pan kardinál Miloslav Vlk 
nově otevřenou Základní školu sv. Augustina, 

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
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CHARITNÍ
ČINNOST

Základním posláním Arcidiecézní charity Praha 
(ADCH Praha) je pomoc lidem v nouzi na princi-
pech křesťanské lásky, bez ohledu na jejich nábo-
ženskou, politickou nebo rasovou příslušnost. 

Poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodi-
čům (matkám) s dětmi v tísni, lidem se zdravotním 
postižením, seniorům, lidem bez domova, mládeži 
z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi, 
obětem domácího násilí, migrantům. ADCH Praha 
poskytuje různé typy sociálních služeb – preven-
tivní, ambulantní i pobytové. Ve většině případů 
neposkytuje jen jednorázovou pomoc, ale pracuje 
s klienty dlouhodobě. Významnou činností ADCH 
Praha je také humanitární pomoc a zahraniční roz-
vojová spolupráce. V oblasti vzdělávání, zdravotní 
péče, prevence a místního rozvoje jsou podporo-
vány nejchudší děti, rodiny a celé komunity k do-
sažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně. 
Mezi cílové země rozvojové a humanitární pomoci 
patří Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokra-
tická republika, Bělorusko a Thajsko. 

V roce 2011 pomohla ADCH Praha více než 130 
tisícům potřebných v zahraničí. Realizovala nebo 
podpořila mezi jinými následující projekty: Adopce 
na dálku®, Nemocnice sv. Karla Lwangy (Buikwe, 
Uganda), Škola pro zdravotní sestry sv. Ignáce 
(Honavar, Indie), Základní škola sv. Jana Nepo-

muckého v Ugandě, podpora porodních asistentek 
v Zambii, zajištění obživy pro 1000 rodin postiže-
ných válečným konfliktem v Konžské demokratické 
republice a další.

ADCH Praha realizuje řadu sociálních projektů, 
které jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny 
potřebných osob. Dále metodicky vede Farní cha-
rity, které jsou buď dobrovolnickými, nebo profesi-
onálními (s právní subjektivitou) seskupeními, jež 
provádějí charitativní práci ve svých farnostech. 
V Arcidiecézi pražské pracuje 42 farních charit.

ADCH Praha je evidovaná právnická osoba (má 
právní subjektivitu). Je účelovým zařízením řím-
skokatolické církve – založena Arcibiskupstvím 
pražským. Biskupským vikářem, který má v rámci 
arcidiecéze v kompetenci péči o charity a cha-
ritní zařízení, je pomocný biskup Mons. Karel 
Herbst SDB.

adresa: Londýnská 44, 120 00 Praha 2
web: www.charita-adopce.cz

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

Podrobnější informace lze nalézt na webových 
stránkách ADCH Praha, příp. ve výročních zprá-
vách.
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Mezi významné charitní projekty patří také Likvi-
dace lepry - TB (LL-TB), která byla zřízena arcibis-
kupem pražským jako samostatná právnická osoba 
(Josefská 43/4,  118 00 Praha 1 ‒ Malá Strana, 
LL@likvidacelepry.cz). Jejím cílem je léčba infekč-
ních chorob (lepra, tuberkulóza) ve třetím světě.  
Likvidace lepry - TB se podílí na provozu a rozvoji 
první česko-indické nemocnice sv. Josefa pro ma-
lomocné a TBC v Bhilai Pahari (u Jamshedpur), 
jejím spolupracovníkem na tomto projektu je jam-
shedpurské biskupství.



HOSPODAŘENÍ
ARCIDIECÉZE

Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství praž-
ského byl příspěvek státu, zejména dotace odboru 
církví Ministerstva kultury (MK ČR), ze kterých 
93,42 % činily dotace na platy duchovních včetně 
zdravotního a sociálního pojištění, pro farnosti se 
přijaté dotace týkaly hlavně oprav nemovitých kul-
turních památek. Druhým nejdůležitějším zdrojem 
byly výnosy z nájemného, významné jsou dary 
a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2011 platilo 395,47 
duchovních (průměrný přepočtený stav). Dále bylo 
placeno 52,08 administrativních pracovníků (také 
průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá mě-
síční mzda činila 19 791 Kč. Hlavní výdaje arci-
biskupství 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.

V roce 2011 Arcibiskupství pražské vykázalo po-
měrně vysoký zisk především z důvodu prodejů 
dlouhodobých majetků (zejména pozemků).

Významným výdajem Arcibiskupství pražského 
byla podpora Komunitního centra Matky Terezy 
v Praze-Chodově (zaslána byla částka 3 840 tis. Kč 
na úhradu splátek úvěru).

Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo formou 
příspěvků rozděleno 2 962 tis. Kč. Velká část pro-
středků (2 352 tis. Kč) pocházela z výnosů Arcibis-
kupství pražského, které byly doplněny účelovou 
sbírkou a přijatými dary.
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Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) 
a nákladů (výdajů) v roce 2011:

Výnosy/příjmy (v tis. Kč) Arcibiskupství pražské Farnosti, kapituly

Dotace 127 471 59 151
Nájmy apod. 65 645 73 926
Dary, sbírky, příspěvky 3 833 62 076
Prodej dlouhodobého majetku 194 468 5 264
Ostatní 12 323 38 453
CELKEM 403 740 238 870

Náklady/výdaje (v tis. Kč) Arcibiskupství pražské Farnosti, kapituly

Mzdy 106 289 12 288
Sociální a zdravotní pojištění 37 676 4 161
Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouhodobý majetek) 105 759 39 827
Režie (materiál, energie, služby) a bohoslužebné výdaje 30 540 68 519
Opravy a údržba 20 915 99 641

Dary a příspěvky   3 879 30 662

Daně 29 979 2 904
Ostatní 11 171 8 155
CELKEM 346 208 266 157



STAVEBNÍ
AKCE

Realizace stavebních akcí v roce 2011 byla možná 
díky čerpání finančních prostředků na opravy ne-
movitého a movitého majetku církve z několika 
zdrojů. 

Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, 
především na střešní krytiny, činil 1 585 141 Kč. 
Důležitou roli zde sehrála také vzájemná solidarita 
našich farností, která umožnila financování někte-
rých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu 
AP ve výši 8 863 002 Kč. Značnou část prostředků 
zajistili dárci ve farnostech. Celkově se realizovalo 
358 stavebních oprav a investic, včetně restaurá-
torských prací, a opravy 26 varhan v celkovém fi-
nančním objemu 121 146 tis. Kč. V prostorech Ar-
cibiskupského paláce proběhly opravy a investice 
za 247 073 Kč.

Významnější stavební akce v roce 2011:
oprava hlavního ochozu kostela Matky Boží 
před Týnem v Praze-Starém Městě
dokončení záchrany a rekonstrukce varhan kos-
tela Nejsvětějšího Salvátora v Praze-Starém 
Městě
oprava západního průčelí v exteriéru a jižní 
vysoušecí kanál kostela sv. Ducha v Praze-Sta-
rém Městě
dokončení opravy opěrné zdi, vstupní brány 
se schodištěm a zabezpečení krovu kostela sv. 
Jana Nepomuckého v Praze-Novém Městě

»

»

»

»

obnova střešního pláště kostela sv. Jakuba 
Staršího v Praze-Petrovicích
zahájení opravy západního průčelí kostela 
a oprava střechy a římsy věže kostela sv. Go-
tharda v Českém Brodě
pokračování obnovy interiéru trojlodí kostela 
sv. Bartoloměje v Kolíně
dokončení zastřešení kaplí kostela sv. Bartolo-
měje v Kolíně
zahájení výstavby farního sálu v Českém Brodě
přístavba a zateplení fary ve Veltrubech
vnitřní oprava obvodového pláště kostela Naro-
zení sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Ska-
lou
revitalizace dvora a fary u kostela sv. Petra 
a Pavla v říčanech u Prahy
rekonstrukce a zpřístupnění kostela Narození 
Panny Marie v Košicích
oprava obvodového pláště kostela Narození sv. 
Jana Křtitele v Osově-Skřipeli
oprava střechy kostela sv. Bartoloměje v Libči-
cích nad Vltavou
generální oprava vnějšího pláště, oprava krovu, 
výměna střešní pálené krytiny a klempířských 
prvků na střechách bočních lodí kostela Obrá-
cení sv. Pavla v Brandýse nad Labem
generální oprava vnějšího pláště (vč. restaurá-
torských prací) kostela sv. Apolináře v Sadské
obnova vitráží kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Praze-Vinohradech

»

»

»

»

»
»
»

»

»

»

»

»

»

»
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Katedrála svatého Víta, Václava a Voj-
těcha se stavěla šest set let. Architekti 
si museli být jisti, že stavbu za svého ži-
vota neuvidí. Každá další generace sta-
vitelů zhlédla jen jistou část této stavby. 
Až vnukové vnuků dokončili chrám, který 
se před staletími zrodil v myšlenkách 
předků. Našli bychom dnes odvahu pustit 
se do stavby, která by mohla být dokon-
čena až ve vzdálené budoucnosti? 
Můžeme alespoň věnovat zlomek hodnoty 
církevních budov na jejich zachování bu-
doucím generacím…
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Výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav 
a investic církevních objektů včetně mobiliáře 
a varhan ve vikariátech pražské arcidiecéze podle 
finančních zdrojů v roce 2011:

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

1 Vlastní, včetně darů – ostatní 44 927 37,1
2 Obecní a místní úřady 7 593 6,3
3 Středočeský kraj 1 980 1,6
4 Magistrát Hlavního města Prahy 12 320 10,2
5 Havarijní program MK ČR 5 724 4,7

6 Program regenerace městských památkových rezervací 
a program péče o vesnické zóny MK ČR 3 268 2,7

7 Program obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR 6 378 5,3

8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR 15 025 12,4
9 Prostředky EU získané prostřednictvím programu rozvoje venkova MZ ČR 5 220 4,3
10 Prostředky EU získané prostřednictvím programu MAS 2 887 2,4
11 Prostředky EU získané prostřednictvím programu Leader SZIF 1 800 1,5
12 Norské fondy 898 0,7
13 Program restaurování movitých památek MK ČR 780 0,6
14 Program ISO MK ČR (zabezpečení) 631 0,5
15 MK ČR – odbor církví 1 168 1,0
16 Svépomocný fond AP 8 863 7,3

17 Ministerstvo životního prostředí ČR 1 684 1,4

CELKEM 121 146 100
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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 podpora mediální, velmi si vážíme 
působení seriózních žurnalistů, kteří události v ar-
cidiecézi objektivně prezentují na veřejnosti. Dě-
kujeme všem lidem, kteří se podílejí na dobrém 
fungování arcidiecéze. Nejedná se jen o kněze 
a zaměstnance Arcibiskupství pražského, ale i o 
všechny ty, kteří nezištně pomáhají v každodenním 
životě svých farností. Naše poděkování patří také 
všem, kdo nás provází svými modlitbami.

PODĚKOVÁNÍ

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 pod-
pora mediální, velmi si vážíme působení seriózních 
žurnalistů, kteří události v arcidiecézi objektivně 
prezentují na veřejnosti. 

Děkujeme všem lidem, kteří se podílejí na dob-
rém fungování arcidiecéze. Nejedná se jen o kněze 
a zaměstnance Arcibiskupství pražského, ale 
i o všechny ty, kteří nezištně pomáhají v každoden-
ním životě svých farností. Naše poděkování patří 
také všem, kdo nás provází svými modlitbami.
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