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Sešel se rok s rokem 
a my stojíme před úko-
lem pokusit se zrekapi-
tulovat ten minulý.
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Milí přátelé,

sešel se rok s rokem a my stojíme před úkolem pokusit se zrekapitulo-
vat ten minulý. Stručně představit Arcibiskupství pražské, činnost jed-
notlivých odborů a středisek, ale také přiblížit život pražské arcidiecéze 
v jejích nejrůznějších činnostech během minulého roku je cílem této 
Výroční zprávy.

Rok 2013 byl rokem, kdy jsme si připomínali příchod sv. Cyrila a Metodě-
je na Velkou Moravu.  Výročí 1150 let od začátku působení slovanských 
věrozvěstů bylo velkou příležitostí znovu objevit kořeny jak naší víry, tak 
našich vlastních dějin. Cyrilometodějská misie se díky porozumění pa-
peže stala misií římskou a postavení panonského či moravského arci-
biskupa sv. Metoděje zakládá v historických kontextech počátek toho, 
co nazýváme střední Evropou. Minulý rok jsme mohli znovu promýšlet 
také význam křtu knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily, babičky 
a vychovatelky sv. Václava.

Studie, které v cyrilometodějském roce vznikly jako plod mnoha vě-
deckých konferencí, na nichž se propojily jednotlivé disciplíny – ar-
cheologie, historie, jazykověda či literární věda, ale i dějiny spirituality 
a hagiografie – vypovídají o důležitosti cyrilometodějské tradice pro 
pražskou církev a samotnou svatovítskou katedrálu. Proto jsme hlavní 
oslavy v Praze pořádali 9. března, což bylo původní datum oslav soluň-
ských bratří stanovené císařem Karlem IV. na úmrtní den královny Eliš-
ky Přemyslovny. Návštěva konstantinopolského patriarchy Bartoloměje 
v pražské katedrále byla významným gestem potvrzujícím duchovní, 
kulturní a politický význam našich věrozvěstů.

Pochopitelně, že hlavní oslavy se uskutečnily 5. července na Velehra-
dě. V Praze jsme ovšem mohli den předtím přivítat papežského legáta 
a záhřebského arcibiskupa kardinála Josipa Bozaniće, který při završe-
ní oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 
zastoupil na Velehradě papeže Františka. Cyrilometodějský rok otevřel 
církev a naši společnost vzájemnému dialogu, který probíhal na kon-
ferencích, přednáškách, koncertech a výstavách. Slovanský překlad 
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Písma tzv. Staroslověnskou bibli připomenulo výpravné vydání Jeru-
zalémské bible s moderními ilustracemi českých a slovenských malířů.

K naplňování služby církve vůči společnosti daly příležitost povod-
ně, které zasáhly řadu oblastí v České republice a nevyhnuly se ani 
pražské arcidiecézi. O pomoci charity se dozvíte více v příslušné kapi-
tole. Důležitou oblastí činnosti církve je školství. V roce 2013 jsme si při-
pomněli 20 let od založení Křesťanského gymnázia. Jedním z největších 
stavebních počinů bylo nové vnitřní osvětlení katedrály sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha realizované díky podpoře Skupiny ČEZ. Z ekonomického 
pohledu byl rok 2013 do značné míry rokem přelomovým. V účinnost 
vstoupil zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi. Církev 
tak vykročila do období, jehož završením má být její úplná ekonomická 
samostatnost.

Aktivní život ve farnostech naší arcidiecéze, údržba našich sakrálních 
a funkčních objektů jsou důvodem k poděkování tisícům dobrovol-
ných pracovníků, kostelníků, zvoníků, varhaníků, zpěváků, lektorů, ako-
lytů, ministrantů a všem, kteří pečují o naše farnosti. Můj dík patří samo-
zřejmě také kněžím, jáhnům, řeholnicím a řeholníkům, všem, kteří tvoří 
společenství Božího lidu místní církve spolu se mnou. 

Vyprošuji všem, kdo žijí a pracují v naší arcidiecézi, Boží požehnání a pře-
ji, abychom si i při dalším ohlédnutí za uplynulým rokem mohli opět říci 
„Bohu díky“.

Váš kardinál Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský
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V roce 2013 pražskou arcidiecézi tvořilo 145 farností sdružených 
do 14 vikariátů. Kromě toho bylo na jejím území 34 míst s vlastním 
pastoračním působením, většinou klášterních nebo poutních kostelů 
(11 z nich se statusem duchovní správy).  Ve 127 farnostech sídlil v roce 
2013 duchovní přímo, ostatní byly spravovány excurrendo, tedy du-
chovní tam dojížděl. 

V Teologickém konviktu v Olomouci, který je přípravným ročníkem před 
zahájením seminární formace ke kněžské službě, se ve školním roce 
2013/2014 připravují 3 uchazeči, v Arcibiskupském semináři 6 semina-
ristů, v římském Nepomucenu 2 seminaristé.

V roce 2013 k Arcidiecézi pražské přináleželo 141 kněží, z nich 118 pů-
sobilo v různých duchovních službách v domácí diecézi, zbývající pak 
v dalších českých i zahraničních diecézích nebo byli na odpočinku. Na 
duchovní službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží, z celko-
vého počtu 158 zde pobývajících bylo 107 kněží ustanoveno pro kon-
krétní duchovní službu. V arcidiecézi pomáhalo 45 kněží jiných diecézí 
(nejvíce jsou zastoupeni Poláci, dále Slováci, v menší míře Španělé, Ita-
lové, Vietnamci a jednotlivě i z dalších zemí), dále pak 28 trvalých jáh-
nů, přes 50 odborných duchovních asistentů a téměř 90 pastoračních 
asistentů. 

V arcidiecézi bylo v roce 2013 podle aktualizovaného kvalifikovaného 
statistického odhadu sdruženo cca 540 tisíc pokřtěných katolíků a na-
cházelo se zde 924 kostelů a kaplí. 

V roce 2013 působili v arcidiecézi členové celkem 21 mužských a 34 
ženských řeholních institutů. 

Na jejím území rovněž sídlí biskupská konference a konference vyšších 
představených mužských a ženských řeholí. Česká biskupská konferen-
ce sdružuje všechny české a moravské biskupy a stará se zejména o ko-
ordinaci pastoračních aktivit na celém území České republiky.ÚDAJE 
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Katolická církev sestává 
z místních církví, jimiž 
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diecézní biskup. Úřad 
Arcidiecéze pražské se 
nazývá Arcibiskupství 
pražské. 
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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

STRUKTURA
ARCIBISKUPSTVÍ
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• Provozní odbor
• Referát informačních technologií
• Referát církevního školství
• Odbor vnějších vztahů – Tiskové středisko

3. Pastorační středisko

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

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 biskupovi 
vypomáhat i při udělování svátostí) – všichni jsou do svých funkcí usta-
noveni diecézním biskupem. 

Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá Arcibiskupství pražské. Náplň čin-
nosti jednotlivých útvarů, odborů a speciálních středisek je podrobně 
vymezena v organizačním řádu.
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1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE 
NA VELKOU MORAVU

Původně byl svátek sv. Cyrila a Metoděje stanoven císařem Karlem IV. 
na úmrtní den Elišky Přemyslovny. Pro pražskou arcidiecézi se tak 9. bře-
zen stal hlavní oslavou slovanských věrozvěstů a současně zahájením 
celého cyrilometodějského roku. Během mešní liturgie předal pravo-
slavný metropolita českých zemí a Slovenska vladyka Kryštof pražské 
katedrále ikonu svatých soluňských bratří. Přítomnost zástupců Ekume-
nické rady církví symbolizovala, že jednou z rovin odkazu Cyrila a Me-
toděje je i jednota křesťanů.

100. VÝROČÍ NAROZENÍ ARCIOPATA ANASTÁZE OPASKA

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty si 13. a 14. dub-
na připomnělo 100. výročí narození Anastáze Opaska. Víkendový pro-
gram se skládal ze vzpomínek, přednášek a veršů římskokatolického 
kněze, básníka, teologa a benediktinského řeholníka, který byl během 
komunismu vězněn a později emigroval do tehdejší NSR. Po pádu ko-
munismu se stal arciopatem břevnovského kláštera.

BOHOSLUŽBA ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 5. května ve Svato-
vítské katedrále při příležitosti šedesátiletého televizního vysílání v Čes-
ké republice slavnostní mši svatou za sdělovací prostředky (foto na str. 
13). Cílem bylo poděkovat za existenci a službu veřejnoprávní České 
televize a Českého rozhlasu.

KONSTANTINOPOLSKÝ PATRIARCHA BARTOLOMĚJ V PRAZE

Arcibiskup Konstantinopole – Nového Říma a ekumenický patriarcha 
Bartoloměj se 23. května v Arcibiskupském paláci setkal se zástupci ka-
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tolické církve u nás v čele s pražským arcibiskupem a předsedou Čes-
ké biskupské konference kardinálem Dominikem Dukou OP. Patriarcha 
Bartoloměj se poté v Mikulčicích zúčastnil oslav 1150. výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádaných pravoslavnou církví.

KONCERTNÍ DRAMA „VERDI V TEREZÍNĚ“

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaznělo 6. června koncertní dra-
ma jako pocta odvážným židovským obyvatelům terezínského ghetta, 
kteří zpěvem Verdiho Requiem vyjádřili svůj vzdor proti nacistické zvůli.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ OCENIL 
DVACETILETOU PRÁCI CHARITY

Dvacetiletou práci Charity v oblasti pomoci potřebným ocenilo Mini-
sterstvo zahraničních věcí. Cenu Gratias Agit za šíření dobrého jmé-
na České republiky v zahraničí převzali 7. června v Černínském paláci 
zástupci Charity Česká republika. Arcidiecézní charita Praha realizuje 
v zahraničí program Adopce na dálku®, který oslavil 20. výročí od své-
ho založení. Od té doby pomohl více než 31 000 dětem z rozvojových 
zemí ke vzdělání. 

MEDAILE METHODĚJE KUBÁNĚ PRO KARDINÁLA VLKA

Hlavní kaplan Armády České republiky plk. Jan Kozler udělil 20. červ-
na kardinálu Miloslavu Vlkovi pamětní medaili se stužkou generála 
Methoděje Kubáně za zásadní osobní přínos k obnovení duchovní služ-
by a pro vznik Duchovní služby Armády ČR. Oslava 15. výročí obnovení 
duchovní služby v armádě se konala 4. června ve vojenském kostele 
sv. Jana Nepomuckého.

MILNÍKY
ROKU 2013
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OCENĚNÍ ZA DÍLO O P. JOSEFU TOUFAROVI

Kardinál Dominik Duka OP předal 3. července Svatovojtěšské medaile 
Viktoru Preissovi za jeho vynikající ztvárnění role P. Josefa Toufara ve fil-
mu „In nomine patris“ a Miloši Doležalovi za jeho knihu „Jako bychom 
dnes zemřít měli“, pojednávající o číhošťském faráři. Kniha zvítězila 
v anketě Lidových novin za rok 2012. V roce 2013 se v královéhradecké 
diecézi rozběhl proces beatifikace P. Josefa Toufara.

KARDINÁL GIANFRANCO RAVASI ZAHÁJIL „NÁDVOŘÍ NÁRODŮ“

Ve dnech 14.–16. listopadu navštívil Českou republiku kardinál Gian-
franco Ravasi, předseda Papežské rady pro kultury.  Na pražském arci-
biskupství představil knihu „Neznámý Bůh“ a zahájil dialog mezi světem 
věřících a nevěřících s názvem „Nádvoří národů“.

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA ZÍSKALA NOVÉ OSVĚTLENÍ

Nové vnitřní osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které bylo 
realizováno díky podpoře Skupiny ČEZ, bylo slavnostně představeno 
během půlnoční mše o Vánocích. Systém je řízen počítačem, což umož-
ňuje přizpůsobovat osvětlení rozličným událostem, které se v katedrále 
konají.



Konaly se Svatojánské 
oslavy – Navalis.
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29. března – během Velikonoc zněly v pražské katedrále na Velký pátek 
andaluské zpěvy

duben – vyšla publikace o titulární bazilice kardinála Duky zasvěcená 
mučedníkům Marcelinu a Petrovi

duben – Arcidiecézní charita Praha zajišťovala sociální asistenci dese-
ti pacientům ze Sýrie, kteří v rámci programu MEDEVAC podstoupili 
v České republice léčbu

13.–14. dubna – benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 
v Praze-Břevnově si připomnělo 100. výročí narození arciopata Anastáze 
Opaska

22. dubna – na pozvání Italského kulturního institutu přednesl 
Mons. Claudio Maria Celli, předseda Papežské rady pro sdělovací pro-
středky, přednášku na téma „Komunikační strategie Svatého stolce“

30. dubna – v Praze se na svátek sv. Zikmunda setkali zvoníci pražské 
arcidiecéze

2. května – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předal oceně-
ní České biskupské konference hokejistovi mistrovského týmu HC Ško-
da Plzeň Tomáši Slovákovi za jeho fair play chování ve finále hokejové 
extraligy

5. května – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se při příležitosti šede-
sátiletého televizního vysílání konala slavnostní mše svatá za sdělovací 
prostředky

13. května – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na místě 
bývalého romského koncentračního tábora v Letech u Písku zúčastnil 
pietního aktu romským obětem nacismu

15. května – konaly se Svatojánské oslavy – Navalis

2. ledna – 14. ledna – již počtrnácté se konala Tříkrálová sbírka, jejíž re-
kordní výsledek podpořil charitní služby a projekty pomoci v celé arci-
diecézi

9. ledna – Arcidiecézní charita Praha uspořádala ve Stavovském divadle 
Tříkrálový benefiční koncert s účastí řady významných osobností

17.–20. ledna – Arcibiskupství pražské prezentovalo své kulturní bohat-
ství na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2013 v Brně

19. ledna – Arcidiecézní centrum mládeže – Nazaret oslavilo 20 let své 
existence

30. ledna – Řád maltézských rytířů udělil pražskému arcibiskupovi kardi-
nálu Dominiku Dukovi OP insignie hodnosti Baili

25. ledna – s ohledem na předpověď vysokých mrazů v nočních hodi-
nách rozšířila Arcidiecézní charita Praha kapacity krizového přístřeší

12. února – kardinál Dominik Duka OP získal čestný doktorát Univerzity 
Hradec Králové

13. února – v kapli sv. Zdislavy kostela sv. Jiljí v Praze byla instalována ko-
lekce unikátních grafik ze sbírky Městského muzea v Žitavě spolu s kopií 
tzv. Malého žitavského postního plátna

8. března – památku národního světce knížete sv. Václava uctil v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v den složení slibu nový prezident 
republiky Miloš Zeman

9. března – v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se v den pů-
vodního svátku sv. Cyrila a Metoděje konala oslava 1150. výročí přícho-
du patronů Evropy na Velkou Moravu

17. března – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se konala bohosluž-
ba za nového papeže Františka

KRONIKA 
ROKU 2013



Vkládáním rukou 
a modlitbou pražského 
arcibiskupa přijali 
v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha kněžské 
svěcení jáhni David Ho-
ráček CSsR, Eliáš Tomáš 
Paseka OFM, Jan Pri-
mus a Vojtěch Smolka.
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16. května – P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl zvolen děkanem Metropolit-
ní kapituly u sv. Víta v Praze

19. května – na slavnost Seslání Ducha Svatého pražský arcibiskup kardi-
nál Dominik Duka OP uděloval ve Svatovítské katedrále svátost biřmo-
vání

23. května – ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Barto-
loměj se v Arcibiskupském paláci setkal s pražským arcibiskupem kardi-
nálem Dominikem Dukou

24. května – Noc kostelů

červen – Arcidiecézní charita Praha se zapojila do pomoci po povod-
ních

červen – Centrum pro tělesně postižené Arcidiecézní charity Praha–Fa-
tima rozšířilo svou působnost a nově pomáhá i lidem trpícím roztrou-
šenou sklerózou

3.–6. června – v rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu se na Univerzitě Karlově konala mezinárodní konfe-
rence o cyrilometodějské tradici

4. června – Armáda ČR spolu s církvemi a Ministerstvem obrany ČR při-
pomněla 15. výročí obnovení duchovní služby v armádě

6. června – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaznělo koncertní dra-
ma, které bylo poctou odvážným židovským obyvatelům terezínského 
ghetta, kteří zpěvem Verdiho Requiem vyjádřili svůj vzdor proti nacis-
tům

7. června – Ministerstvo zahraničních věcí ocenilo dvacetiletou práci 
Charity Česká republika v oblasti pomoci potřebným cenou Gratias Agit 
za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí
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15. června – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastnil 
pietního aktu k 71. výročí vypálení obce Lidice

18. června – Křesťanské gymnázium, jehož zřizovatelem je Arcibiskup-
ství pražské, oslavilo 20 let od založení

19. června – 17. července – Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 
ve spolupráci se Správou Pražského hradu uspořádala pod názvem 
„Svatovítské varhanní večery“ již třetí ročník mezinárodního varhanního 
festivalu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

20. června – hlavní kaplan Armády České republiky plk. Jan Kozler udě-
lil pamětní medaili se stužkou generála Methoděje Kubáně kardinálu 
Miloslavu Vlkovi za zásadní osobní přínos k obnovení duchovní služby 
a pro vznik Duchovní služby Armády ČR

22. června – vkládáním rukou a modlitbou pražského arcibiskupa kar-
dinála Dominika Duky OP přijali v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
kněžské svěcení jáhni David Horáček CSsR, Eliáš Tomáš Paseka OFM, Jan 
Primus a Vojtěch Smolka 

25. června – v prostorách Arcibiskupského paláce se konalo setkání 
s velvyslanci španělsky hovořících zemí Latinské Ameriky

29. června – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehnal zre-
konstruovanou kostnici ve Zdislavicích

3. července – kardinál Dominik Duka předal Svatovojtěšské medaile Vik-
toru Preissovi za jeho vynikající ztvárnění role P. Josefa Toufara ve filmu 
„In nomine patris“ a Miloši Doležalovi za jeho knihu „Jako bychom dnes 
zemřít měli“, pojednávající taktéž o číhošťském faráři

4. července – kardinál Dominik Duka OP uvítal na ruzyňském letišti 
papežského legáta a záhřebského arcibiskupa kardinála Josipa Boza-
niće, který při završení oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu zastoupil na Velehradě papeže Františka



Na Arcibiskupství praž-
ském se konalo spo-
lečné jednání zástupců 
České církevní provicie 
a Freisinské biskupské 
konference.
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18. srpna – ve Staré Boleslavi se konaly Slavnosti Palladia spojené se 
slavností Nanebevzetí Panny 

27. září – Svatováclavského zastavení se poprvé zúčastnila také Selská 
jízda na koních

3. října – biskup Václav Malý přijal v Arcibiskupském paláci Rosu Maríu 
Payá, kubánskou aktivistku a dceru disidenta Oswalda Payá

10. října – v Mladotově domě se konala konference o hudbě v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha

18. října – na svátek patrona lékařů sv. Lukáše se v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha slavila mše svatá za lékaře a lékařky, ošetřovatele a ošet-
řovatelky, zdravotní setry a všechny, kteří slouží nemocným

20. října – karlínský kostel sv. Cyrila a Metoděje oslavil v jubilejním roce 
slovanských věrozvěstů 150 let od svého posvěcení

25. října – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se konala zádušní mše 
za 294 zavražděných československých vlastenců – příbuzných a spolu-
pracovníků členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance

27. října – v předvečer Dne vzniku samostatného československého stá-
tu se křesťané různých vyznání sešli ve Svatovítské katedrále k ekume-
nické modlitbě za vlast

31. října – v Obecním domě se konal 22. ročník benefičního koncer-
tu, jehož výtěžek byl použit ve prospěch charitních azylových domů 
pro matky s dětmi v tísni a na podporu sociálně slabých dětí v Bělo-
rusku

listopad – Arcidiecézní charita Praha zahájila program Sponzorství 
nemocničního lůžka na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy 
v Ugandě
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5. listopadu – na Arcibiskupství pražském se konalo společné jednání 
zástupců České církevní provincie a Freisinské biskupské konference

6. listopadu – pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB oslavil 
své 70. narozeniny

12. listopadu – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehnal 
nově rekonstruované varhany v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

14.–16. listopadu – kardinál Gianfranco Ravasi zahájil dialog mezi svě-
tem víry a nevíry „Nádvoří národů“

17. listopadu – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se konala eku-
menická modlitba za oběti totalitních režimů, sochařskou výzdobu ka-
tedrály obohatila plastika Jana Koblasy s názvem „Vzkříšení“

22. listopadu – milánský arcibiskup kardinál Angelo Scola se zúčastnil 
konference o katedrálách v Praze a Miláně

22. listopadu – byla představena nová umělecká díla (kalich a patena), 
která se stala součástí katedrálního pokladu

prosinec – během Vánoc se konal druhý ročník projektu Betlémy

4. prosince – v Obecním domě se konal koncert na závěr Cyrilome-
todějského roku

18. prosince – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byl vystaven uni-
kátní chlebový betlém

20. prosince – do Prahy opět doputovalo Betlémské světlo

24. prosince – během půlnoční mše bylo představeno nové vnitřní 
osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
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Vlastní činnost církve spočívá v budování živého vztahu s Bohem. Aby 
každý člověk mohl tento vztah plnohodnotně prožívat, je třeba bohaté 
podpory, kterou obecně nazýváme pastorací. 

V roce 2013 se pastorace rozvíjela na celém území pražské arcidiecéze 
především ve farnostech, ale také v kategoriální pastoraci (děti, mládež, 
rodiny atd.). 

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

Vedle slavení svátostí probíhá pastorace také na poli vzdělávání se 
ve víře a duchovních programů. V diecézi nyní působí 159 dobrovol-
ných katechetů, kteří působí mimo školy.  Spolu s kněžími pracují v 834 
skupinách a rozvíjejí víru dětí a mládeže. Vedle toho se však schází řada 
společenství mládeže či manželů bez speciálního vedení. Nelze pře-
hlédnout ani množství volnočasových aktivit pro děti (tábory, víkendo-
vá setkání). Velkou péči věnujeme také seniorům, kteří se scházejí jak 
v malých kroužcích, tak i v rámci vzdělávacích bloků, jako je např. Aka-
demie nejen pro seniory.

Důležitou součástí pastorační péče je rozvoj pastoračních pracovníků. 
Mladým lidem byly nabídnuty tři ročníky kurzu animátorů v diecézním 
centru mládeže, pro pastorační asistenty byly zorganizovány dva tří-
denní kurzy, uskutečnil se kurz pomocníků eucharistie a lektorů, úspěš-
ně probíhal dvouletý katechetický kurz a byl zahájen kurz pomocníků 
v pastoraci. Kněží pak měli tři výjezdní setkání s vedením diecéze.

Na pastoraci se kromě kněží a profesionálních pastoračních asistentů 
významně podílí řada dobrovolníků z řad farností především na poli ka-
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techeze, práce s dětmi a mládeží, ale i péče o kostel, liturgickou hudbu 
či výzdobu. Do pastorace se v naší arcidiecézi zapojují také řeholní ko-
munity, které podle svých charismat pečují o mladé lidi, studenty, so-
ciálně slabé nebo nemocné. Velkou pomocí je činnost řady církevních 
hnutí, kterým diecéze nebo farnosti poskytují důležitou podporu (Foko-
láre, Chemin Neuf, Sant´ Egidio, Charismatická obnova a další). 

K pastoraci přispělo také Pastorační středisko Arcibiskupství pražského 
svými aktivitami na poli internetových projektů (viz kapitola Komuni-
kační média), katecheze a péče o katechety, podporou snoubenců a ro-
din, rozvíjením liturgie, organizací přednášek a setkání. 

Vedle těchto aktivit se věnuje speciální péče potřebným ve věznicích, 
v nemocnicích, a také zvláštní péče sluchově handicapovaným a řadě 
dalších skupin. 

Velkým tématem celého roku byla připomínka 1150 let od přícho-
du sv. Cyrila a Metoděje. Oslavy nabízely programy nejen v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, nebo na moravském Velehradě, ale také 
ve farnostech, jako např. vyhlášení poutního kostela sv. Cyrila a Metodě-
je v Praze-Karlíně.

PASTORACE
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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 spo-
lečenských akcích s celorepublikovým významem. Obsahují základní 
informace o Arcibiskupství pražském, aktuality, kontakty, kalendář akcí, 
historii a fotogalerie. Stránky nabízejí možnost si objednat zasílání novi-
nek na e-mail. Součástí portálu www.apha.cz je zóna pro zaměstnance 
s informacemi pro správu arcidiecéze. Web www.apha.cz také umožňu-
je přispět libovolnou finanční částkou na různé zajímavé projekty pro-
střednictvím platebních karet.

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

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

WWW.VIRA.CZ
Web o víře pro širokou veřejnost. V roce 2013 navštívil www.vira.cz re-
kordní 1,8 milion návštěvníků. Web www.vira.cz je nejvíce navštěvova-
ným webem o křesťanství v češtině a mezi jeho návštěvníky patří také 
česky mluvící krajané z celého světa. Najdeme zde on-line rozhovory se 
zajímavými osobnostmi z církevního a společenského života, zajímavé 
články a podněty k aktuálnímu dění ve společnosti, informace o křes-
ťanské víře, texty k hlubšímu porozumění Bible, ke vzájemnému vzta-
hu 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 dal-



Web www.vira.cz je 
nejvíce navštěvovaným 
webem o křesťanství 
v češtině a mezi jeho 
návštěvníky patří také 
česky mluvící krajané 
z celého světa. 
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šího. Mezi velmi oblíbené služby patří také zasílání biblických úryvků 
na zadaný e-mail nebo mobilní telefon prostřednictvím SMS.

WWW.PASTORACE.CZ 
Web především pro lidi aktivně zapojené do služby v církvi. Stránky ob-
sahují materiály a podklady pro pastorační práci (až 40 000 návštěvníků 
za měsíc). Poskytuje podklady pro kněze, katechety, učitele náboženství 
i množství článků k hlubšímu porozumění tématu pro širokou veřej-
nost. Je zde také liturgický kalendář, texty na nástěnky a další užitečné 
materiály. 

HTTP://HELP.VIRA.CZ 
Linka víry na internetu. Jedná se kontaktní křesťanskou službu pro ši-
rokou 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 osobního setkání či zprostředkování kontaktu s knězem či psycho-
logem. Služba je k dispozici bezplatně a patří mezi průkopníky tohoto 
způsobu využívání internetu v České republice. V současné době ji za-
jišťuje zvláště tým cca 15 dobrovolných spolupracovníků z různých ob-
lastí lidského života. Linka víry je propojena s modulem „Otázky a odpo-
vědi“ 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, obra-
zům a sochám s náboženskou tematikou, mariánským modlitbám – 
zvláště růženci a mariánské teologii.

WWW.MANZELSTVI.CZ 
Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní pohled na manželství 
v pluralitním prostoru internetu. Web funguje jak snadno dostupný 
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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 tex-
ty k obecnému povzbuzení a poučení. Vlastní obsah stránek tvoří pře-
hledně členěný a průběžně aktualizovaný souhrn článků.

Arcibiskupství pražské, kardinál Dominik Duka a biskup 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 2013 dále rozvíjelo internetovou verzi ka-
talogu pražské arcidiecéze. Na adrese http://k.apha.cz jsou k dispozici 
přehledy (včetně kontaktů) kapitul, vikariátů, farností, charit, církevních 
škol zřízených AP, dále přehled obcí spadajících do arcidiecéze pražské, 
rozpis bohoslužeb a další důležité informace. Průběžně dochází k vylep-
šování uživatelského rozhraní a u řady kostelů je již také jejich stručná 
historie.

V uplynulém roce byl přidán mapový podklad, na kterém lze velmi 
snadno vyhledávat kostely i farnosti a ihned si nechat zobrazit příslušné 
detailní informace. 

Katalog AP nabízí také ojedinělou možnost elektronické komunikace 
mezi farností či zaměstnancem a Arcibiskupstvím pražským prostřed-
nictvím šifrovaného datového spojení.

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.
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Arcibiskupství pražské je zřizovatelem sedmnácti škol s jedenadvace-
ti školskými zařízeními (školní jídelny, 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 navštěvo-
valo v roce 2013 celkem 2420 dětí, žáků a studentů, z toho konkrétně:

• 7 církevních mateřských škol – 354 dětí
• 1 církevní základní škola – 209 žáků
• 1 církevní základní umělecká škola – 250 žáků
• 1 církevní základní škola logopedická – 150 žáků
• 2 gymnázia – 859 studentů
• 3 střední školy – 182 studentů
• 2 vyšší odborné školy – 416 studentů
• 1 křesťanská pedagogicko-psychologická poradna    

V arcidiecézi v resortu školství působí dalších jedenáct katolických práv-
nických osob, které vykonávají činnost deseti škol a šestnácti školských 
zařízení (včetně dvou samostatných domovů mládeže). Jejich zřizova-
teli jsou: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Kongre-
gace Dcer Božské Lásky, 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 navštěvovalo v roce 2013 cel-
kem 1565 dětí, žáků a studentů, z toho konkrétně:

• 3 církevní mateřské školy – 155 dětí
• 3 církevní základní školy – 595 žáků
• 2 střední školy – 272 studentů
• 2 vyšší odborné školy – 330 studentů
• 2 domovy mládeže – 213 ubytovaných

S účinností od 1. ledna 2013 byl na Arcibiskupství pražském dosavadní 
odbor církevního školství nahrazen referátem církevního školství, který 
je přímo podřízen biskupskému vikáři pro vzdělávání –  Mons. Václavu 
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Malému. Referát církevního školství je nástrojem péče diecézního bisku-
pa a příslušného biskupského vikáře o školství, vzdělávací proces a ka-
techezi ve školách. Jeho působnost se vedle škol, které Arcibiskupství 
pražské přímo zřizuje, přiměřeně vztahuje i na církevní školy ostatních 
katolických zřizovatelů a na výuku náboženství na školách zřizovaných 
kraji a obcemi a na soukromých školách. Pracovníci referátu církevního 
školství spolupracují s katechetickou sekcí České biskupské konference 
na projektu Obnovy katecheze a náboženského vzdělávání v ČR, který 
v roce 2013 započal.

Ekonomicko-správní roli zřizovatele církevních škol zajišťuje na Arcibis-
kupství pražském metodik a kontrolor školských právnických osob, kte-
rý je součástí finančního oddělení správy majetku. Všichni pracovníci 
Arcibiskupství pražského pro školskou problematiku společně zajišťují 
činnost rad školských právnických osob, které Arcibiskupství pražské 
zřizuje; dále poskytují metodickou, konzultační i duchovní podporu ře-
ditelům všech katolických církevních škol na území arcidiecéze (kon-
krétními příklady jsou čtvrtletní porady ředitelů, odborné semináře 
a duchovní obnova v pastoračním středisku sv. Tomáše Římskokatolické 
farnosti Dobříš, kterou v září roku 2013 vedl P. Karel Satoria).

Žákům a učitelům církevních škol bylo v roce 2013 k dispozici jedenáct 
školních kaplanů. Pastorační rozměr měla i působnost stálých jáhnů, 
řeholníků a řeholnic v pedagogických sborech některých škol. Škol-
ní kaplani se čtvrtletně setkávali společně s biskupem Václavem Ma-
lým a v roce 2013 měli poprvé možnost setkat se na celostátní úrovni 
na Konferenci duchovních pracovníků církevních škol na Velehradě, 
kterou v ekumenickém duchu pořádala sekce církevního školství České 
biskupské konference.

Biskup Václav Malý ve školním roce 2013/2014 vizitoval převážnou vět-
šinu katolických církevních škol na území arcidiecéze a také se na těchto 
školách účastnil dalších vzdělávacích a pastoračních aktivit; za zmínku 
stojí především mše svatá u příležitosti 20. výročí vzniku Křesťanského 
gymnázia a požehnání zvonu školní kaple Arcibiskupského gymnázia.

CÍRKEVNÍ
ŠKOLSTVÍ

31

Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým školám finanč-
ní příspěvky na rozvoj a vybavení. V roce 2013 bylo celkem rozděleno 
2,575 mil. Kč, z toho 814 tis. Kč na rekonstrukci prostor Církevní MŠ Stu-
dánka, čímž byla dvojnásobně navýšena její kapacita. Dále 1,390 tis. Kč 
mimo jiné např. na podporu vzdělávacích a formačních programů pro 
pedagogy, jako finanční spoluúčast na projektech škol podpořených 
sdružením Renovabis, na učební pomůcky a obnovu materiálního vy-
bavení škol. Všem církevním školám pražské arcidiecéze je určen výtě-
žek ze Svatováclavské sbírky, konané každoročně v září. 

Více informací lze nalézt na internetové adrese: 
http://www.apha.cz/referat-cirkevniho-skolstvi
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Z pověření pražského arcibiskupa zajišťuje sociální a zdravotní služby 
v pražské arcidiecézi Arcidiecézní charita Praha spolu se čtyřmi desítka-
mi farních charit. Charita poskytuje sociální a zdravotní služby zejména 
pro seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi v tís-
ni, rodiny, nemocné a zdravotně postižené. Významnou činností je také 
pomoc do zahraničí a podpora cizincům, kteří žijí v České republice.

Činnost charity je financovaná z dotací ministerstev, krajů a obcí, dále 
ze sbírek a darů individuálních i firemních dárců, kterým patří vřelé po-
děkování za jejich podporu. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat 
také široké veřejnosti za podporu Tříkrálové sbírky. Její 13. ročník v roce 
2013 (i 14. ročník v roce 2014) přinesl opět rekordní výtěžek, který pod-
pořil stovky charitních projektů na pomoc potřebným v celé České re-
publice. 

PÉČE O SENIORY

Charita v pražské arcidiecézi provozuje pro seniory pečovatelskou a od-
lehčovací službu, denní a týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby 
i dva domovy pro seniory. V roce 2013 využívalo těchto profesionálních 
služeb 2 500 seniorů.

Vedle zmíněných sociálních služeb poskytuje charita také domácí zdra-
votní péči (nazývaná též Charitní ošetřovatelská služba). Je určena ze-
jména pacientům po hospitalizaci, dlouhodobě a chronicky nemocným 
lidem. Registrované zdravotní sestry s požadovanou odbornou praxí 
ošetřují pacienty podle indikace lékaře v domácím prostředí. V pražské 
arcidiecézi využívalo v roce 2013 charitní ošetřovatelské služby na 4 000 
pacientů.

V péči o seniory se doplňují charitní profesionální služby s prací dob-
rovolníků. Zejména dobrovolné farní charity pomáhají seniorům, kteří 
se mohou cítit osaměle. Dobrovolníci věnují seniorům tolik potřebnou 
vlídnost, zájem a svůj čas. Nejčastěji organizují kluby seniorů (pravidel-
ná setkávání s připraveným programem), navštěvují seniory v domác-
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nostech, nemocnicích nebo v domovech pro seniory, pořádají výlety. 
Do těchto aktivit je v rámci celé arcidiecéze zapojeno mnoho stovek 
seniorů. 

POMOC LIDEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Sociálním vyloučením a zejména sociálním vyloučením spojeným 
s bezdomovectvím trpí v  Praze a jeho okolí velké množství osob. Hlavní 
město se potýká s nárůstem počtu lidí bez domova. 

Charita patří tradičně mezi přední poskytovatele péče o lidi bez pří-
střeší. Poskytuje službu azylových domů, nocleháren, nízkoprahových 
denních center, terénních programů, sociálních rehabilitací. Provozuje 
odborné sociální poradny. Realizuje projekty sekundární prevence kri-
minality. Většina profesionálních sociálních služeb pro lidi bez domova 
se soustřeďuje zejména v Praze a Berouně. Podle potřeb však vznikají 
služby i na dalších místech – v roce 2013 byla například registrována 
nová služba Nízkoprahového denního centra v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi.

V roce 2013 se Arcidiecézní charita Praha  zapojila do projektu Mimo-
řádných opatření v sociálních službách na zimní období 2013/2014, 
který zastřešoval a financoval Magistrát hlavního města Prahy. Charita 
byla také partnerem v projektu Středisko pomoci Vackov financovaným 
firmou Jablotron. Na projektu spolupracovaly největší nevládní organi-
zace zabývající se pomocí bezdomovcům. Noclehárna na Vackově do-
plňovala v zimním období chybějící kapacitu lůžek. Lidem bez domova 
poskytla během zimy více než 10 000 krizových noclehů, o 4 000 více 
než v předcházejícím roce. 

PODPORA RODIN A DĚTÍ

Charita v pražské arcidiecézi poskytuje komplexní podporu rodinám, 
které se nacházejí v krizi. Provozuje azylové domy pro matky s dětmi 
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v tísni, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či dům na půl cesty pro mládež. 
V roce 2013 využívalo těchto služeb více než 3 000 osob. Šest charitních 
azylových domů pomohlo více než 400 klientům v těžké životní situaci.
Zajímavým a velmi potřebným projektem, který Arcidiecézní charita 
Praha rozvíjí již třetím rokem, je podpora rodičovských kompetencí. 
Matky, které vyhledávají pomoc charity, zažily často narušené rodinné 
vztahy a ve svém dětství nedostaly dostatek pozornosti a lásky. Samy 
pak nemohou zvládat výchovu svých dětí, neumí jim naslouchat a vě-
novat svůj čas. Projekt na podporu rodičovských kompetencí pomáhá 
maminkám tyto problémy překonat. Využívá přitom například techniku 
videotréninku interakcí, socioterapeutické skupiny či individuální setká-
vání se socioterapeutem.

Arcidiecézní charita Praha také v uplynulém roce koordinovala celore-
publikový Projekt Magdala, který nabízí pomoc těm, kdo zažili domácí 
násilí nebo byli obětí obchodování s lidmi. Terapeuti a sociální pracovní-
ci poskytují krizovou pomoc, odborné sociální poradenství a v případě 
potřeby i bezpečné ubytování s utajenou adresou.

Nezanedbatelnou práci odvádí dobrovolníci ve farních charitách, které 
se věnují volnočasovým aktivitám dětí. Organizují nejrůznější zájmové 
kroužky, pořádají výlety. K činnosti charity patří také tradičně materiální 
a finanční pomoc rodinám, které se ocitly v nouzi. 

PÉČE O NEMOCNÉ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Charita v pražské arcidiecézi poskytuje domácí zdravotní péči, provo-
zuje půjčovny kompenzačních pomůcek, poskytuje lidem s postižením 
asistenční službu. Pobytovou sociální rehabilitaci lidí s tělesným posti-
žením zajišťuje Centrum pro tělesně postižené Fatima. Vyhledávají jej 
lidé, kteří se vinou úrazu míchy nebo nemoci dostali na invalidní vozík. 
Dobrovolníci charity navštěvují nemocné v nemocnicích i doma. Mno-
hé charity pomáhají také pacientům se ztíženou mobilitou při návště-
vě bohoslužeb, pokud o to projeví zájem. Díky podpoře individuálních 
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dárců, farníků a díky Tříkrálové sbírce jsou charity schopny nabídnout 
materiální či finanční pomoc lidem se zdravotním postižením, kteří se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

POMOC DOMÁCNOSTEM ZASAŽENÝM POVODNĚMI

V červnu zasáhla řadu oblastí v České republice povodeň. Nevyhnula 
se ani pražské arcidiecézi. Charita na události reagovala hned v prvních 
hodinách. Zřídila sbírkové konto, krizová centra, monitorovala situaci, 
předávala informace v postižených oblastech i široké veřejnosti. Chari-
ta v České republice je sítí více než 350 charit (diecézních, městských, 
oblastních, farních). Celá síť pracovala jako jeden celek. Charity, jejichž 
území povodně nepostihly, organizovaly pomoc pro postižené oblasti.

Arcidiecézní charita otevřela v prvních dnech několik krizových cen-
ter a tři sklady humanitární pomoci, kde soustřeďovala materiální dary 
od organizací i jednotlivců. Odtud byla tato pomoc denně rozvážena 
na mnoho desítek postižených míst. V charitních zařízeních byli uby-
továváni evakuovaní. Po opadnutí vody provedla charita monitoring 
ve všech farnostech arcidiecéze a poté podle zjištěných potřeb distri-
buovala materiální i finanční pomoc 1 500 domácnostem. Velké nasa-
zení a obětavost při povodňové pomoci prokázali pracovníci z Farní 
charity Roudnice nad Labem a Neratovice. Mnoho dobré práce odvedli 
i další farní charity, například Kralupy nad Vltavou, Příbram, Praha Cho-
dov a další. 

POMOC DO ZAHRANIČÍ

Rozsáhlou pomoc realizuje Arcidiecézní charita Praha také v zahraničí. 
V roce 2013 oslavila 20. výročí zahájení své činnosti. Podpora se v roce 
2013 dostala k 67 000 potřebných v Indii, Ugandě, Konžské demokra-
tické republice, Zambii a Bělorusku. Pomoc se specializuje na oblast 
vzdělávání (program Adopce na dálku®, provoz a podpora škol, osvě-
tová činnost atd.), zdravotní péče (Česká nemocnice sv. Karla Lwangy 
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v Ugandě, zdravotní prevence atd.) a komunitního rozvoje (svépomoc-
né skupiny, podpora drobného podnikání, zemědělství atd.).

Koncem roku 2013 představila Arcidiecézní charita Praha nový dárcov-
ský program Sponzorství nemocničního lůžka. Dárci v něm mohou ad-
resně podpořit Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě. Mezi dár-
ci má tento program velký ohlas. Prostřednictvím i malých finančních 
částek se mohou zapojit do projektu, který zachraňuje zdraví a životy 
potřebných pacientů. 

Více informací najdete na: www.nemocniceuganda.cz

ZPŘÍTOMNĚNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Ve své práci vychází charita ze skutečnosti, že její poslání, tj. služba po-
třebným a trpícím (diakonie), je jedním ze tří pilířů, na nichž je posta-
vena církev. Činnost charity je konkrétním vyjádřením víry a zpřítom-
něním Božího milosrdenství ve světě. Charita je zároveň profesionální 
organizací, jejíž služby splňují kritéria kvality a jejíž pracovníci rozvíjejí 
odbornost ve svém oboru. Hlavním cílem, který si charita klade v kaž-
dém realizovaném projektu, je poskytnout účinnou pomoc – takovou, 
která je profesionální a zároveň zprostředkovává lidem zkušenost Boží 
přítomnosti. 

Více informací o práci Arcidiecézní charity Praha a její výroční zprávu lze 
najít na internetové adrese: http://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 zá-
kona). Dále Arcibiskupství pražské bylo příjemcem dotací ve výši 1 880 
tis. Kč. Dalším nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného, vý-
znamné jsou dary a sbírky.

Arcibiskupství pražské v roce 2013 platilo 386,7 duchovních (průměrný 
přepočtený stav). 

Dále bylo placeno 69,3 administrativních pracovníků (také průměrný 
přepočtený stav). Mzdové náklady (účet 521) byly ve výši 115 446 tis. Kč 
(průměrná hrubá měsíční mzda činila 21 098 Kč). 

Hlavní výdaje arcibiskupství představovaly tyto platy (a s nimi spojené 
výdaje na zdravotní a sociální pojištění), dále spotřebované nákupy ma-
teriálů, energií a služeb a náklady na opravy.

Přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) v roce 
2013:

výnosy/příjmy 
(v tis. Kč)

Arcibiskupství pražské farnosti, kapituly

dotace 1 880 49 872
nájem apod. 76 847 81 091
dary, sbírky, příspěvky 123 872 41 762
prodej dlouhodobého 
majetku 7 157 11 391
ostatní 15 127 47 553
celkem 224 883 231 669
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náklady/výdaje
(v tis. Kč)

Arcibiskupství pražské farnosti, kapituly

mzdy 115 446 11 290
sociální a zdravotní 
pojištění

40 879 3 378

odpisy, vyřazení (výdaje 
na dlouhodobý maje-
tek)

29 196 42 349

režie (materiál, energie, 
služby) a bohoslužebné 
výdaje

36 792 62 782

opravy a údržba 22 034 93 671
dary a příspěvky 6 388 20 922
daně 5 123 4 426
ostatní 1 807 8 494
celkem 257 665 247 314

Arcibiskupství pražské zaúčtovalo v roce 2013 příslušný objem pohle-
dávky vůči státu z titulu náhrady za nevydaný majetek (dle § 15 zákona 
428/2012 Sb.). Pohledávka Arcibiskupství pražského byla částečně uhra-
zena první splátkou přijatou dne 6. ledna 2014.

Významným výdajem Arcibiskupství pražského byla také podpora Ko-
munitního centra Matky Terezy v Praze-Chodově (zaslána částka 3 635 
tis. Kč na úhradu splátek úvěru) a podpora rekonstrukce objektu Domo-
va Svaté Rodiny (zaslána částka 12 160 tis. Kč).

Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo formou příspěvků rozděleno 
3 354 tis. Kč. Velká část prostředků (2 700 tis. Kč) pocházela z výnosů 
Arcibiskupství pražského, které byly doplněny účelovou sbírkou.
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Realizace stavebních akcí pomocí stavebních techniků v roce 2013 
byla možná díky čerpání finančních prostředků na opravy nemovitého 
a movitého majetku církve z několika zdrojů. 

Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, především slevou 
na střešní krytiny činil 691 tis. Kč. 

Důležitou roli zde sehrála také vzájemná solidarita našich farností, která 
umožnila financování některých akcí prostřednictvím Svépomocného 
fondu AP ve výši 8 672 tis. Kč. 

Značnou část prostředků zajistili dárci ve farnostech.

Celkově se realizovalo 340 stavebních oprav a investic, restaurátorských 
prací a oprav 19 varhan v celkovém finančním objemu 118 319 tis. Kč. 

V prostorech Arcibiskupského paláce proběhly opravy a investice za 885 
513  Kč.

Významnější stavební akce realizované v roce 2013:

• katedrála sv. Víta, Praha 1 – Hradčany, osvětlení interiéru
• fara kostela sv. Vojtěcha, Praha 1 – Nové Město, oprava salonku 

a pokračování obnovy nástěnných maleb Foerstrovy síně
• kostel Matky Boží před Týnem, Praha 1 – Staré Město, restaurová-

ní severního portálu
• kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha 2 – Nové Město, oprava pláště
• kostel sv. Ignáce, Praha 2 – Nové Město, restaurování velkých var-

han v kostele sv. Ignáce v Praze
• kostel Nanebevzetí Panny Marie, Únětice, oprava exteriéru
• bazilika sv. Petra a Pavla, Praha 2 – Vyšehrad, oprava střešního 

pláště včetně krovu
• kostel sv. Jakuba Staršího, Želenice, oprava střechy a statiky sa-

kristie a přístavku, odvodnění
• kostel sv. Vavřince, Černovičky, restaurování nástěnných maleb 

v interiéru
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• kostel sv. Václava, Přistoupim, celková obnova – 2. etapa
• kostel sv. Václava, Křečhoř, obnova zastřešení a odvlhčení
• kostel sv. Václava, Konojedy, obnova kostela
• fara Pečky, zateplení budovy včetně výměny oken
• kostel sv. Petra a Pavla, Čestín, sanace zdiva a související obnova 

části interiéru 
• fara Sudějov, dokončení celkové obnovy v rámci  PRV
• kostel sv. Bartoloměje, Černouček, oprava střechy
• kostel Obrácení sv. Pavla, Brandýs nad Labem, generální opra-

va vnějšího pláště, oprava krovu, výměna střešní pálené krytiny 
a klempířských prvků na střechách bočních lodí

• kostel sv. Petra v okovech, Velenka, generální oprava exteriéru 
kostela

• kostel sv. Petra a Pavla, Snět, projekt záchrany kostela 

STAVEBNÍ
AKCE

„Nestaví-li dům Hospo-
din, nadarmo se namá-
hají stavitelé.“
(Žalm 127,1)
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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 2013:

č. finanční příspěvek
ze zdroje

prostavěnost 
(v tis. Kč)

%

1 vlastní, včetně darů – ostatní 52 027 44,1
2 obecní a místní úřady 5 463 4,6
3 Středočeský kraj 1 273 1,1
4 Magistrát Hlavního města Prahy 7 900 6,7
5 Havarijní program MK ČR 3 640 3,1
6 Program regenerace městských zón a 

program péče o vesnické zóny MK ČR
2 424 2,0

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

3 698 3,1

8 Program záchrany architektonického 
dědictví MK ČR

6 765 5,7

9 Program rozvoje venkova MZ ČR 22 140 18,7
10 prostředky EU získané prostřednictvím 

programu MAS
2 766 2,3

11 Program restaurování movitých pamá-
tek MK ČR

440 0,4

12 Program Leader SZIF 495 0,4
13 Ministerstvo životního prostředí ČR 617 0,5
14 Svépomocný fond AP 8 672 7,3

celkem 118 319 100,0
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Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše činnost by nebyla možná bez 
sponzorů, dárců a dobrodinců. Tito všichni se ve významné míře po-
dílejí na našich aktivitách. Důležitá je pro nás samozřejmě i podpora 
mediální, velmi si vážíme působení seriózních žurnalistů, kteří události 
v arcidiecézi objektivně prezentují na veřejnosti. Děkujeme všem lidem 
podílejícím se na dobrém fungování arcidiecéze. Nemáme na mysli jen 
kněze a zaměstnance Arcibiskupství pražského, ale o všechny, kdo ne-
zištně pomáhají v každodenním životě svých farností. Naše poděkování 
patří také všem, kdo nás provází svými modlitbami.

kolektiv autorů
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