
BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ 
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2019



Motto plzeňské diecéze 2019:

„Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium.“ (Mk 16,15)



3

OBSAH
 
I.  ÚVODNÍ SLOVO BISKUPA TOMÁŠE HOLUBA      5

II. ÚDAJE O ORGANIZACI          7

III.  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019 A ČINNOST BISKUPSTVÍ                 12

IV.  SPRÁVA MAJETKU, STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST BISKUPSTVÍ                 25

V.  NABYTÍ AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ, ZŘÍZENÉ ORGANIZACE, 
 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 A PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ                                                          27

VI.  INVESTIČNÍ NÁSTROJE; METODY ŘÍZENÍ INVESTIČNÍCH A FINANČNÍCH RIZIK               29

VII.  PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM                   31

VIII.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA                       33
 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 



ÚVODNÍ SLOVO BISKUPA 
TOMÁŠE HOLUBA I.



5

Vážení a milí čtenáři výroční zprávy Biskupství plzeňského,

čtení výročních zpráv jednotlivých diecézí je vlastně čtení velmi zvláštní. Na jedné straně se prezentují 
věci, které mluví o tom zásadním, co konáme, tedy o našich pastoračních, charitativních či misijních 
aktivitách. A na druhé straně je to řeč suchých čísel, která ukazuje, že tyto aktivity jsme schopni dělat ze 
svých prostředků a být i zodpovědní hospodáři.
Tyto dvě části jako by ukazovaly dva zcela rozdílné světy. A přitom právě jejich spojení je ten reálný 
svět, ve kterém žijeme a ve kterém se ukazuje, že hmotné hodnoty, které dobře spravujeme, nám dávají 
možnost, abychom ve svých životních krocích právě to hmotné překračovali a směřovali k tomu, co je 
smyslem člověka, a to je setkání s Bohem a druhými lidmi v lásce a vzájemné důvěře.
To, co se nám při setkáních loňského roku podařilo, si přečtete ve výčtu akcí, které jsme uskutečnili. Byl 
bych rád, aby vaší pozornosti neuniklo, že do naší diecéze přišli noví služebníci církve, kteří nám po-
máhají tyto akce uskutečňovat. Ať už to je nový generální vikář P. Jakub Holík, či dva spolubratři kněží z 
Nigerie, kteří zde studují a od letošního roku se také budou podílet na pastoraci.
Tohle všechno nám dává možnost, abychom se společně vydali na cestu, která někdy může být složitá 
a úplně jiná, než jsme si představovali. To nám v současné době ukázala zcela neočekávaná pandemie 
koronaviru. I to je situace, kdy je třeba hledat Pravdu evangelia a poctivě kráčet po naší životní cestě.
Věřím, že se nám to díky dobrému hospodaření v loňském roce bude dařit i nadále: prostředky, které 
jsme v roce 2019 našetřili, nám teď dávají možnost, abychom nemuseli škrtat mnohé z toho, co je dle 
mého názoru právě v jádru poslání církve; tedy hlásání evangelia a snahy být skrze charitní a školské 
služby blízko lidem.
A tak prosím čtěte tuto Výroční zprávu s vědomím, že jak říká prorok Abakuk: „I kdyby fíkovník nevypu-
čel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech 
dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.“ (Abakuk 
3,17-18)
Přeloženo do naší současné situace: přes veškeré nesnáze a nenadálé události budeme ze všech sil  s 
radostí hlásat evangelium. Neboť to je posláním církve. A k tomu také napínáme nejenom naše pro-
středky, ale také naše síly.

Tomáš Holub, biskup plzeňský 



ÚDAJE O ORGANIZACI II.
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Kontakt
 Biskupství plzeňské 
 nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň

 tel.: 377 223 112, 731 619 708 (ústředna)
 tel.: 377 225 576 (sekretariát biskupa)
 fax: 377 321 917

 e-mail: bip@bip.cz 
 web: www.bip.cz

 IČ: 45 33 44 39 
 DIČ: CZ 45 33 44 39
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka Plzeň, 
 Sedláčkova 26, č. ú.: 738 611/0300

Statutární orgány

 Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

 P. Jakub Holík, generální vikář
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Historie a struktura Biskupství plzeňského
 Biskupství plzeňské bylo jako centrální správní úřad Diecéze plzeňské zřízeno 31. května 1993 dnem 
jejího založení papežem Janem Pavlem II. V čele stanul jako první biskup Mons. František Radkovský, který 
diecézi vedl téměř 23 let. 30. dubna 2016 zažila diecéze vůbec své první biskupské svěcení a biskupa Františka 
ve funkci vystřídal papežem Františkem nově jmenovaný biskup Mons. Tomáš Holub.
Biskup je nejvyšším představitelem Biskupství plzeňského při jednání se státními i církevními orgány, meziná-
rodními institucemi apod. Přísluší mu vedení svěřené diecéze mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, podle 
norem práva.
 Nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí je generální vikář. V roce 2019 byla na 
této pozic uskutečněna změna. Do 13. května 2019 vykonával tuto funkci  Mons. ThLic. Krzysztof Dędek, který 
odešel na vlastní žádost. S účinností od 1. září 2019 byl do této funkce jmenován a ustanoven P. Mgr. Jakub 
Holík. Generální vikář je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Je povinen předávat 
biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nejednat proti vůli a úmyslům biskupa. V jeho 
úřadě je soustředěna personální agenda kněží.
31. května 2017 byla ustanovena také funkce generálního vikáře pro Karlovarský kraj, stal se jím Mons. Dr. Jiří 
Majkov, ICD. Jemu je svěřen podíl na odpovědnosti biskupské služby pro území vikariátů karlovarského, so-
kolovského a chebského. Je pověřen především zastupováním ve vztahu k státní a veřejné správě, institucím 
i široké laické veřejnosti.
 Ke správě diecéze má biskup pomocníky – kněze, kteří spravují farnosti jako základní organizační jed-
notky diecéze, dále laické zaměstnance ve farnostech a svůj úřad – biskupství. V rozhodování a plánování mu 
pomáhá Biskupská rada, Kněžská rada, Sbor konzultorů, Diecézní pastorační rada, Diecézní ekonomická rada, 
Liturgická komise a biskupští vikáři zodpovědní za konkrétní oblasti – diecézní školství a soud. Biskupským 
vikářem pro školství a vzdělávání byl v roce 2019 P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský OP a soudním vikářem Mons. 
ICLic. Vladimír Gajdušek.
Biskupství plzeňské je zřizovatelem institucí: Diecézní charita Plzeň, Církevní gymnázium Plzeň, Církevní zá-
kladní a střední škola Plzeň, Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, Nadační fond Dominanty, Temporalia – 
Bona s. r. o., Pastorační centrum Horní Blatná, Formační a vzdělávací centrum Pernink, Ars Christiana o. p. s., 
Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. a Agricola 
ISIDOR a.s.
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Organizační struktura Biskupství plzeňského

POD PŘÍMÉ VEDENÍ BISKUPA PATŘÍ

 Sekretariát biskupa
 Vikář pro školství

   Církevní gymnázium
   Mateřská škola
   Církevní ZŠ a SŠ
   Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 Soudní vikář (Diecézní soud Plzeň)
 Diecézní charita
 Poradní orgány biskupa

   Biskupská rada
   Kněžská rada

 Sbor konzultorů
 Diecézní pastorační rada
 Diecézní ekonomická rada
 Liturgická komise

 
 Generální vikář

   Sekretariát generálního vikáře 
   okrskoví vikáři
   jednotlivá oddělení biskupství

 Generální vikář pro Karlovarský kraj

   Sekretariát generální vikáře pro Karlovarský kraj
   okrskoví vikáři

 Oddělení Pastorační centrum

   Diecézní centrum mládeže, 
Diecézní katechetické centrum
Centrum pro rodinu
Papežská misijní díla
Pastorační centra
Křesťanská psychoterapeutická poradna 
Liturgie a liturgická hudba
Pastorace nemocných
Pastorace ve vězení
Ostatní kategoriální pastorace

 Oddělení Press&PR
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POD PŘÍMÉ VEDENÍ GENERÁLNÍHO VIKÁŘE PATŘÍ

 Oddělení kancléřství

   IT

 Oddělení právní

   Referát restitucí

 Oddělení ekonomické
 Oddělení projektové
 Oddělení stavební
 Oddělení majetkové a investiční správy

   Referát správy majetku, 
   Referát provozní
   Referát turistiky v církevních objektech
   Správa společností
   Referát investic



VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019 
A ČINNOST BISKUPSTVÍ III.
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Diecézní modlitební štafeta

V roce 2019 pokračovala modlitební štafeta za farnosti plzeňské diecéze. Biskup Tomáš vyzval všechny věřící k 
modlitbě za farnosti, v duchu výzvy apoštola Pavla: „Modlete se i vy za nás!“  (1 Te 5,25). Štafeta byla zahájena 
3. června 2018 modlitbami za farnost Aš, každou další neděli (i nadcházející týden) se pak věřící připojovali k 
přímluvám za konkrétní farnost (pořadí farností bylo abecední). Jako symbol propojení v rámci modliteb za 
farnosti putoval po diecézi relikviář s ostatky sv. Bartoloměje, zapůjčený kraslickou farností z kostela na Přebu-
zi. Po modlitbách za farnost Žlutice byla modlitební štafeta 14. září 2019 zakončena na diecézní pouti v Teplé. 
Relikviář, rok a půl putující po diecézi, se vrátil zpět do kostela sv. Bartoloměje na Přebuzi.

Mise a vize Biskupství plzeňského

„Vše děláme natolik, nakolik to vede k tomu, aby se konkrétní lidé setkali s živým Bohem,“ je mise, kterou ofi-
ciálně stanovil biskup Tomáš spolu s kněžskou radou v květnu 2018 pro následující roky směřování Diecéze 
plzeňské. Mise vystižena v hesle „tantum, quantum“ (nakolik, natolik) má být opřena o pět hlavních pilířů (pátý 
připojen v průběhu roku 2019): skutečná farnost (diakonie, liturgie, koinonie, misie), realistická péče o misijní 
území (pravda a naděje), pastoračně a odborně připravení kněží (žijící zdravým způsobem života), servisní 
charakter kurie (služba a spravedlnost / profesionální servis pro pastoraci) a od roku 2019 kategoriální pasto-
race (podpora církevního školství a charity).  Co tato představa znamená v praxi a k jakým konkrétním krokům 
povede, ať už na úrovni farností, biskupství či celé diecéze, je předmětem diskuse a intenzivního přemýšlení. 
Je výzvou pro všechny, kteří se cítí být v plzeňské diecézi doma.

Projekty spolufinancované z dotace Evropské unie IROP

Biskupství plzeňské v roce 2019 pokračovalo ve třech velkých projektech, které jsou spolufinancovány z dotace 
Evropské unie IROP (Integrovaný regionální operační program) a za podpory měst. Jedná se o revitalizaci ka-
tedrály sv. Bartoloměje v Plzni, revitalizaci jezuitského kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Igná-
ce v Klatovech a obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Biskupství plzeňské zaštiťuje tyto projekty 
organizačně i administrativně, hledá také další zdroje spolufinancování.
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Biskupství plzeňské se aktivně připojilo k oslavám města Plzeň

Biskupství plzeňské se aktivně zapojilo do květnových Slavností svobody, které město Plzeň každoročně 
pořádá k připomínce osvobození jednotkami americké armády v roce 1945. V rámci programu pro širokou 
veřejnost zorganizovalo Vojenskou mši, které se zúčastnili zástupci všech záchranných a obranných městských 
složek. Součástí byl průvod v uniformách (včetně otce biskupa Tomáše v jeho plukovnické uniformě), modlit-
ba za vojáky a vzpomínka na padlé.

U příležitosti 101. výročí založení republiky, 28. října 2019, proběhl v plzeňských kostelech a budově biskup-
ství den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout například kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fran-
tiškánské ulici, kostel Všech Svatých na Roudné nebo historický sál na plzeňském biskupství a poslechnout 
si výklad. Za symbolických 28 korun byla otevřena také věž katedrály sv. Bartoloměje a Meditační zahrada. 
Všechny tyto akce vzbudily velký zájem veřejnosti.

17. listopadu 2019 uplynulo 30 let od sametové revoluce. Také k tomuto kulatému výročí se Biskupství plzeň-
ské připojilo. Biskup Tomáš položil s plzeňským primátorem Martinem Baxou květiny k lavičce Václava Havla. 
Následovala modlitba za demokracii na pódiu na Anglickém nábřeží. Na katedrále svatého Bartoloměje byla 
odhalena pamětní deska plzeňského rodáka kardinála Josefa Berana. Autorem odlité bronzové desky je 
Luděk Valehrach.  Je na ní nápis: „V tomto kostele přijal svátost křtu a biřmování kardinál Josef Beran, perze-
kvovaný za své postoje dvěma totalitami, zemřel jako vyhnanec v Římě.“ Slavnostního odhalení se kromě bis-
kupa Tomáše Holuba a primátora Martina Baxy zúčastnila také rodina kardinála Berana.
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitní sbírka v České republice. Její devatenáctý ročník proběhl od 1. do 14. ledna 
2019. 2. ledna ji v mázhauzu plzeňské radnice zahájil biskup Tomáš Holub, který se také vydal osobně koledo-
vat. Nápis na futrech dveří domovů K + M + B již tradičně v nadsázce v plzeňské diecézi znamená K(raj) + M(ěs-
to) + B(iskupství).  V Plzni plzeňský biskup koledoval společně s hejtmanem Josefem Bernardem a plzeňským 
radním Martinem Zrzaveckým. Ulicemi města jezdila Tříkrálová tramvaj, cestující mohli přispět na dobrou věc 
a navíc si zazpívat koledy s hudebníky, mezi kterými byl i emeritní plzeňský biskup František Radkovský. V Kar-
lových Varech se k biskupu Tomáši Holubovi při koledování přidala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová 
a karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Společně s dětskými koledníky zavítali do státních i sou-
kromých institucí. Zahajování v obcích byli přítomni starostové. V řadě měst Plzeňského i Karlovarského kraje 
požehnal koledníkům také emeritní biskup František Radkovský.

V roce 2019 bylo v plzeňské diecézi vybráno rekordních 5 473 229 Kč. Nejvyššího výsledku bylo zároveň dosa-
ženo i v některých městech, kde má sbírka své tradiční místo. Rekord zaznamenali koledníci v Plzni, Karlových 
Varech, Domažlicích, Klatovech, Mariánských Lázních a v Rokycanech.

Mezi podpořenými projekty plzeňské diecéze jsou charitní domovy pro seniory, domy pro matky s dětmi v 
tísni, domácí hospice, pečovatelské služby, domy pro rodiny a mnoho dalších služeb pro veřejnost. Pomoc je 
poskytnuta každoročně také handicapovaným dětem i dospělým, dětem ohroženým sociálním vyloučením a 
jiným potřebným.

Výnos sbírky je rozdělován podle vnitřního klíče Charity ČR tak, že 65 % vybraných prostředků je použito na 
podporu potřebných záměrů a sociálních služeb organizátorů sbírky, 5 % je určeno na podporu projektů a slu-
žeb v rámci Charity Česká republika, 15 % je podpora sociálních služeb poskytovaných v rámci Diecézní charity 
Plzeň, 10 % je na projekty humanitární pomoci v rámci Diecézní charity Plzeň a 5 % jsou režijní náklady sbírky.

Do Tříkrálové sbírky  se zapojilo na 3 500 dobrovolníků, kteří měli k dispozici 1222 evidovaných pokladniček.
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Formační setkání pastoračních asistentů a dalších pomocníků v církvi

Pastorační asistenti, akolyté, lektoři, mimořádní služebníci eucharistie a pomocníci kněží z diecéze se sešli 
na několika formačních a duchovních setkáních, která proběhla v únoru, březnu a říjnu. Každého setkání se 
zúčastnilo přes dvacet lidí.

V sobotu 9. listopadu se 120 zástupců pastoračních rad farností setkalo s biskupem Tomášem.

Na podzim roku 2019 proběhl kurz pro 10 nových pomocníků ve farnostech.

Setkání ministrantů

Každoroční diecézní setkání ministrantů plzeňské diecéze se konalo ve dnech 15. – 16. listopadu 2019 na Sa-
lesiánském středisku mládeže v Plzni. Součástí setkání byla i účast na oslavě 30. výročí svatořečení sv. Anežky 
České v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
 Celotýdenního setkání se ministranti dočkali o prázdninách, kdy se pro ně konal tábor v Horní Blatné od 23. 
do 31. srpna. Vedoucím již tradičně byl Juniper Josef Oravec OFM. Kromě nových přátelství, krásné krušno-
horské přírody, nácviku liturgie a setkání s biskupem Tomášem si užili také mnoho sportovních aktivit a her.

Setkání mládeže s biskupem Tomášem

Předvelikonoční setkání mládeže s biskupem se konalo 13. dubna na Mikulášském gymnáziu. Program začal  
již páteční večer na Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích. V sobotu byla pro všechny mladé účastní-
ky katecheze otce biskupa Tomáše, setkání s misionáři nebo městská hra na téma „Misie u nás doma“. Setkání 
mládeže s biskupem vyvrcholilo mší svatou v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Diecézní pouť do Teplé a oslava osmdesátých narozenin emeritního 
biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského

V Teplé proběhla tradiční Diecézní pouť. Cestu k hrobu patrona diecéze blahoslaveného Hroznaty si našlo asi 
1100 věřících, včetně početné výpravy z moravské Třebíče. Tam totiž do konce srpna působil nový generální 
vikář plzeňské diecéze P. Jakub Holík. Celý den se také nesl ve znamení oslavy osmdesátky emeritního biskupa 
Františka Radkovského.

Dopolední katechezi vedl v tepelském klášterním kostele P. Vojtěch Kodet. Katecheze se nesla v duchu diecéz-
ního motta pro rok 2019 „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“. V klášterních zahradách i jeho vnitřních 
prostorách byl připraven také program pro děti a mládež. Odpoledne měli příchozí možnost prohlédnout si 
klášter a například i výstavu s názvem Kardinál Josef Beran očima mladých ilustrátorů. Kdo nechtěl trávit čas 
v útrobách kláštera, měl možnost zaposlouchat se do lidových písní v podání souboru Úslaváček, který přijel 
ze Starého Plzence.

Diecézní pouť vyvrcholila mší svatou, kterou celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub. V závěru mše svaté 
přivítal biskup Tomáš nového generálního vikáře plzeňské diecéze P. Jakuba Holíka. Na pouť přicestovali jeho 
bývalí farníci z Třebíče.
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Diecézní poutí také symbolicky skončila modlitební štafeta za jednotlivé farnosti. V rámci ní putoval relikviář s 
ostatky sv. Bartoloměje po všech farních kostelech v diecézi. Biskup vrátil relikviář zpět do rukou P. Petera Fořta 
z Kraslic. Relikviář se tak vrátil zpět do kostela sv. Bartoloměje na Přebuzi.

Po mši svaté byl pro všechny připraven přípitek na oslavu osmdesátin biskupa Františka Radkovského. Ten 
dostal od diecézanů knihu vlastnoručně psaných přání. Z rukou biskupa Tomáše převzal symbolicky maketu 
varhanní píšťaly. Jedna z píšťal varhan v katedrále sv. Bartoloměje bude nést na počest biskupa Františka pís-
meno „F“.

Činnost spolku K Srdci

Cílem zapsaného spolku K Srdci, podporovaného Biskupstvím plzeňským, je podpora a doprovázení lidí v 
osobních těžkostech, ať už sociálního, vztahového, nebo existenciálního rázu. Nechce suplovat sociální ani od-
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borné psychologické služby, ale chce pomocí osobního přístupu na základě křesťanského pohledu na lidskou 
existenci posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých důvodů ztrácejí nebo ztratili. Pravidelně 
jednou za měsíc organizuje setkání v kostele U Ježíška v Plzni. Některých setkání a mší svatých se účastní také 
biskup Tomáš Holub. Lidé bez domova se mohou za stravenku zapojit do úklidu veřejného prostranství. Spo-
lek v Srdci provozuje také Naslouchárnu v centru Plzně, kde mají lidé bez domova možnost osobní hygieny, 
občerstevní nebo lékařské prohlídky.

Noc kostelů v plzeňské diecézi

Celorepubliková akce Noc kostelů se konala 24. května také v plzeňské diecézi. Celkem své brány návštěvní-
kům otevřelo 146 kostelů. Oproti loňskému roku návštěvnost opět vzrostla, napočítáno bylo asi 25 000 vstupů. 
Do Noci kostelů se již tradičně zapojují i chrámy a modlitebny jiných církví. Charakter akce je tedy skutečně 
ekumenický. Biskup Tomáš navštívil několik kostelů a kaplí v Plzeňském kraji, navštívil program například ve 
Skočicích nebo Klatovech.

PilsAlive

11. ročník křesťanského hudebního festivalu proběhl 8. června na nádvoří bývalého františkánského kláštera v 
Plzni. Během odpoledne jím prošlo více než 500 návštěvníků. Vystoupily kapely Tři-dva-jedna z Hlavňovicka, P. 
Martin Sedloň, OMI,  Plamínky, songer&slamer Radka Antonína Shejbala, plzeňský Sboreček a hlavním vystu-
pujícím bylo mužské vokální seskupení Hlasoplet. PilsAlive je křesťanský hudební festival plzeňské diecéze. 
Klade si za cíl podpořit hudebníky nejrůznějších rytmických skupin, kteří hrají a zpívají při bohoslužbách, a dát 
prostor kráse a kulturnosti dnešní doby. Festival je určen různým skupinám bez ohledu na jejich profesionalitu 
a věk.

Pohádkové náměstí

Závěr školního roku patřil 28. června opět Pohádkovému náměstí, oblíbené akci zvláště mezi rodinami s dět-
mi. Pro děti byly připraveny různé úkoly, zábavná pohádková stanoviště, kreativní workshopy, skluzavka, kolo-
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toč a pro každého malý dárek. Děti měly v rámci akce jeden nelehký úkol – zachránit Pepíčka z břicha obrovské 
velryby. Akce se stejným názvem proběhla také na začátku školního roku, tentokrát v Dobřanech. Akci pořáda-
li Přátelé Koinonie ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel, se ZŠ Dobřany, s taneční školou Spirit Dance a s farnost-
mi Dobřany a Plzeň-Litice a Biskupstvím plzeňským.

Letní tábor s putováním Rozlet

V létě od 21. do 27. července proběhlo týdenní setkání pro mladé od 19 let Rozlet.  Mottem akce byl úryvek z 
Lukášova evangelia: „… a vydali se na cestu.“ Celý týden putovali mladí společně s Emauzskými učedníky. Tři 
dny doslova, ostatní jen duchovně a procházeli si nově všemi svátostmi, slavili společně eucharistii a chválili 
Pána nejen zpěvem a tancem, ale i tvořením, sebepoznáváním a hlubokým společenstvím. Celé akce se zú-
častnilo 20 lidí.

Ekumenické bohoslužby
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Pastorační centrum plzeňského biskupství každoročně spoluorganizuje několik ekumenických bohoslužeb, 
setkání, která mají za cíl podpořit modlitby za jednotu křesťanů a činit k ní konkrétní kroky. Plzeňský biskup 
Tomáš – jako předseda Rady České biskupské konference pro ekumenismus – tyto aktivity plně podporuje a 
sám se jich také účastní.

Začátkem roku (18. – 25. ledna) proběhl Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho mottem byl úryvek z Bible: 
„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20)

 17. listopadu 2019 se konala ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské uli-
ci v Plzni. 24. listopadu 2019 proběhla speciální ekumenická bohoslužba v dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně 
k příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod.

Veni Sancte - Mše svatá na zahájení akademického roku

Nový akademický rok zahájili studenti i představitelé plzeňské akademické obce 2. října při mši svaté v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Mši celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub. Studentské mše svaté se pak konaly v 
průběhu celého akademického roku, společně s doprovodným programem katolického vysokoškolského klu-
bu Hora.

Projekce filmu o papeži Františkovi a následná diskuze

10. října se na plzeňském biskupství konalo promítání filmu Papež František: Muž, který drží slovo. Po jeho 
zhlédnutí byl zaplněný Diecézní sál svědkem debaty plzeňského biskupa Tomáše Holuba s politologem Pe-
trem Robejškem. Tématem byla osobnost papeže Františka a jeho názory na společnost a světové dění. Do 
debaty se zapojili také návštěvníci.
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Setkání schol a chrámových sborů

Tradiční setkání sborů plzeňské diecéze proběhlo 12. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni ve Fran-
tiškánské ulici. Na programu byla společná zkouška souborů, koncert jednotlivých sborů diecéze, setkání ve-
doucích schol a vše zakončilo společné vystoupení spojených sborů diecéze.

Konference Národní identita ve sjednocené Evropě

U příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u kostela svatého Vavřince u Domažlic 
uspořádalo 16. října Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita v Plzni konferenci „Národní identita ve sjed-
nocené Evropě“. Účastnil se jí například plzeňský biskup Tomáš Holub, rektor Západočeské univerzity Miroslav 
Holeček, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík nebo teolog a filozof Tomáš 
Halík.

Konference chtěla především připomenout postavu římskokatolického kněze a politika Bohumila Staška a 
jeho odvážné vlastenecké kázání, při němž 13. srpna 1939 nepřímo napadl okupaci Československa. Na zákla-
dě tohoto kázání a pro svou protinacistickou činnost byl Stašek 1. září 1939 zatčen a do konce války vězněn v 
koncentračním táboře Dachau. Příspěvky konference se však nezaměřovaly jen na historii, ale kladly rovněž 
otázky týkající se dneška. Přednášející tak diskutovali spolu s posluchači například nad povahou českého ná-
roda a vlasti v kontextu současných témat spjatých s naším členstvím v Evropské unii.
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Svíce pro naše zemřelé

2. listopadu, v den Památky všech zemřelých, přicházeli lidé do kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby společ-
ně zavzpomínali na všechny své blízké. V kostele zazněla varhanní hudba, zamyšlení i modlitba věnovaná ze-
mřelým. Biskup Tomáš vyzval příchozí, aby zapálili svíčku za své drahé zesnulé a napsali jejich jména na připra-
vené papírky. Všechny lístky pak byly uloženy do dřevěné truhly, která až do Velikonoc zůstala v kapli kláštera 
v Novém Dvoře, jmenovaní byli svěřeni modlitbám trapistických mnichů.

Červená středa

27. listopadu se plzeňská diecéze poprvé připojila k iniciativě Červená středa, která připomíná jak důležitost 
svobody, tak oběti pronásledování pro vlastní víru. Desítky lidí s červenými svíčkami a lucernami se sešli před 
katedrálou sv. Bartoloměje v Plzni, ve společném průvodu pak došli ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. 
Účastníky přivítal a úvodní slovo pronesl generální vikář plzeňské diecéze P. Jakub Holík, na jednotlivých sta-
novištích zazněla biblická čtení i modlitba Otčenáš. Červeným světlem, připomínajícím solidaritu s lidmi pro-
následovanými pro víru, byla v Plzni nasvícena budova biskupství, katedrála i kostel ve Františkánské ulici. K 
iniciativě se připojila také farnost Karlovy Vary u sv. Maří Magdaleny. Do modlitby růžence před mší svatou byla 
zahrnuta vzpomínka na oběti pronásledování, po bohoslužbě následovala promluva Lenky Kateřiny Tetivové, 
která hovořila o pronásledovaných křesťanech na Blízkém východě a přečetla zamyšlení pomocného biskupa 
pražského Václava Malého z r. 2018 – Nejsme lhostejní.
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Varhanní půlhodinky v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Předvánoční program byl již tradičně obohacen o varhanní improvizace, které každou neděli adventní nabíd-
ly krásný hudební zážitek i možnost zastavit se uprostřed předvánočního shonu. V kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Plzni vystoupili Vladimír Roubal, Miroslav Pšenička, Pavel Černý a Jakub Janšta. Čtvrtou Adventní 
půlhodinku doprovodil duchovním slovem biskup Tomáš.

Vznik nové tradice. Biskup Tomáš přinesl týden před Vánoci Ježíška do 
jeslí na náměstí Republiky v Plzni.

Díky iniciativě biskupa Tomáše a součinnosti UMO3 a organizátorů tradičních trhů šlo v roce 2019 poprvé o 
trhy Adventní, nikoli Vánoční. Oslava Ježíšových narozenin připadá až na 24. prosince, nikoli na začátek adven-
tu, jak v předchozích letech mohl avizovat betlém s malým děťátkem. Přelom mezi dvěma odlišnými období-
mi adventu symbolizovala v roce 2019 akce „Půjdem spolu do Betláma“; 17. prosince přinesl biskup Tomáš 
průvodem z budovy biskupství dřevěnou sošku malého Ježíška a položil ho do dosud prázdných jeslí na pl-
zeňském náměstí Republiky.

Meditační zahrada v Plzni – Památník obětem zla

Meditační zahrada, kterou po smrti zakladatele plk. Hrušky převzalo do správy Biskupství plzeňské, zahájilo 
svoji sezónu  24. dubna 2019, uzavřena byla 13. října 2019. Kromě pravidelných bohoslužeb se zde konaly také 
křížové cesty, koncerty, Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad a mnoho dalších poutí a společenských setká-
ní, včetně svateb.
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Katedrála a věž sv. Bartoloměje

Celý rok 2019 probíhala v katedrále rekonstrukce, největší za posledních sto let, a pro veřejnost tak zůstala 
uzavřena. O to více návštěvníků mohlo zavítat na katedrální věž, která zůstala po dobu rekonstrukce otevřená 
v nezměněném provozu.  V roce 2019 mohli příchozí navštívit plzeňskou věž každý den v době od 10 do 18:30 
hodin. Proběhly také speciální večerní komentované prohlídky a akce 1+1 na Den sv. Valentýna. Již tradičně se 
zde v září konala celostátní soutěž TFA – Nejtvrdší hasič přežije, při níž hasiči zkouší svoji vytrvalost výběhem 
na věž v plné výzbroji.

Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu uspořádalo v roce 2019 Víkendy pro chlapy, Víkend pro ženy, Víkend pro matku a dceru, 
kurzy Přípravy snoubenců na život v manželství, kterých se zúčastnilo na třicet párů. Centrum pro rodinu se v 
diecézi věnuje nabídkám v oblasti přípravy na rodinný život a podpory v pozitivním vývoji vztahů uvnitř rodiny. 
Připravuje vzdělávací semináře, duchovní a terapeutické pobyty, přednášky či jiné rozvojové programy pro 
partnery, manžele i jednotlivce. Posláním Centra pro rodinu je pomáhat rodinám v diecézi v „poslání střežit 
lásku, zjevovat ji a sdělovat“ (Familiaris Consortio 17).



SPRÁVA MAJETKU, STAVEBNÍ 
A INVESTIČNÍ ČINNOST BISKUPSTVÍ IV.
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Biskupství plzeňské zajišťovalo správu majetku v roce 2019 prostřednictvím oddělení majetkové a investiční 
správy, ekonomického a stavebního oddělení. Běžnou agendou jsou pronájmy bytových a nebytových pro-
stor, zajištění údržby a větších oprav, propachtování zemědělské půdy, správa propachtovaných lesů. Průběž-
ně probíhalo vyhledávání a hodnocení investičních příležitostí. Majetkový úsek zahrnoval také přípravu návrhů 
převodů, nákupů a prodejů nemovitého majetku farností na základě žádostí třetích osob nebo z  jejich iniciativ 
ke schválení příslušnými instituty Biskupství plzeňského.
 
Biskupství plzeňské v roce 2019 pokračovalo v investování do nemovitého majetku z  finančních prostředků 
restitučních náhrad. Stavební oddělení zajišťovalo výstavbu nového domu v proluce ulice Radyňská s dvaceti 
bytovými jednotkami a šestnácti parkovacími místy, s předpokladem dokončení v květnu 2020. Stavební od-
dělení pokračovalo v přípravě dalších investic, novostavbou v lokalitě Nová Hospoda, a dále rekonstrukcemi 
bytových domů v ulici Houškova a Resslova. Celková výše investic do nemovitostí činila 112 mil. Kč. Počet bytů 
ve vlastnictví biskupství k 31. prosinci 2019 byl 182, nebytových prostor 23, pokojů v ubytovnách 267 a parko-
vacích stání 110. 

Investice do fondu SICAV byla realizována ve výši 70 mil. Kč. Cílem biskupství bylo investování finančních pro-
středků z náhrad do majetku, který vedle finančního výnosu, potřebného pro zajištění financování hlavní čin-
nosti a části mezd duchovních, bude sloužit obyvatelům Plzně doplněním nabídky velmi žádaného nájemního 
bydlení a krátkodobého ubytování zaměstnanců. 
 
Pro další směřování vyhledávání a realizace investic bylo započato s přípravou strategického plánu, který bude 
nástrojem pro rozdělení portfolia investic do dalších oblastí, aby tak došlo k rozložení případných investičních 
rizik. Dalším důležitým krokem ke kvalitnější a přehlednější správě majetku bylo pořízení programu pro majet-
kovou agendu, provázaného s již používaným programovým vybavením biskupství.  
Do oprav památek Biskupství plzeňské investovalo 24 mil. Kč a na další opravy nemovitostí investovalo 3 mil 
Kč. Celkově provedlo Biskupství plzeňské stavební práce ve výši 58 mil Kč. 



NABYTÍ AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ, ZŘÍZENÉ 
ORGANIZACE, AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOT-
NÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ V.



27

V roce 2019 Biskupství plzeňské nenabylo nové akcie společností. 
Biskupství plzeňské svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani jej neznečišťuje. Dodržuje 
veškeré povinnosti týkající se předpisů v oblasti životního prostředí a aktivně se zaměřuje na využití nových 
způsobů šetrného zacházení se spotřebou energií, materiálů a odpadů.
Oblast pracovněprávních vztahů je v souladu s ustanoveními zákoníku práce, Kodexem kanonického práva, 
obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy organizace. V účetní jednotce nepůsobí odbory. V oblas-
ti vzdělávání zaměstnanců se Biskupství plzeňské i nadále soustředí na prohlubování profesních znalostí 
zaměstnanců. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedlo periodické proškolení a testování 
znalostí zaměstnanců a vedoucích pracovníků formou jednodenních školení.



INVESTIČNÍ NÁSTROJE; METODY ŘÍZENÍ 
INVESTIČNÍCH A FINANČNÍCH RIZIK VI.
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Biskupství plzeňské hledá možnosti efektivního a zodpovědného investování, a to zejména rozložením rizika 
diverzifikací investic, kdy výnosy nejsou na sebe závislé. 

Investiční záměry analyzuje, zaměřuje se na určení úrovně rizika, hodnotí ekonomické ukazatele, ekonomický 
přínos, dopady a možné důsledky z přijatých rozhodnutí jak na subjekt, tak i na okolí.  Při rozhodování využívá 
zpětné vazby u již realizovaných investic. Všechen majetek má Biskupství plzeňské pojištěný. 

Česká biskupská konference a diecéze založily pro společné investice do veřejně obchodovatelných cenných 
papírů Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s (Ka-
tolický fond) a společnost pro investování do zemědělské půdy a zemědělských podniků Agricolu ISIDOR a.s. 
(Agricolu). Katolický fond a Agricola investuje do instrumentů v souladu s etickým kodexem a hodnotami ka-
tolické církve.



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPO-
ROVATELŮM VII.
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Poděkování patří všem velkým i malým dárcům, díky jejichž finanční a jiné pomoci může Biskupství plzeňské 
vykonávat své poslání.
Mezi významné dárce patří Řezenské biskupství (SRN), Renovabis (SRN), T-Mobile Czech Republic a.s., Nadace 
rozvoje občanské společnosti, Řád sester sv. Josefa z Lyonu, Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, 
Severočeské doly a.s., Statutární město Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Úřad 
práce České republiky, Ministerstvo kultury České republiky.



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VIII.
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