
Slyšte, slyšte mou řeč, dopřejte sluchu tomu, co vám sdělím.   
                                                                                  (Jb 13,17) 
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Kostel sv. Bartoloměje v Plzni byl založen 
zároveň s městem, první písemná zpráva 
pochází z roku 1307. Katedrálním 
chrámem, duchovním symbolem 
západních Čech, se stal až se vznikem 
Plzeňské diecéze a jmenováním prvního 
biskupa v r. 1993. 
 
Katedrála je 58 m dlouhá a 30 m široká. 
Klenby dosahují výšky 25 m. Kostelní věž 
je 103 m vysoká a je nejvyšší kostelní věží 
v České Republice. 
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Právní forma: církevní právnická osoba 
 

Datum založení: 31. 5. 1993 
Datum evidence: 1. 7. 1994 

 
Kontaktní informace: 

Název: Biskupství plzeňské 
Adresa: Náměstí Republiky 35 

301 14 Plzeň 
 

tel: 377 223 112  GSM: 731 619 708 
        377 227 239        fax.:  377 321 917 

                          377 327 320 
 

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

 

– Identifikační údaje – 
 

IČO : 45 33 44 39 
DIČ : 138-45 33 44 39 

 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka 

a.s. 
pobočka Plzeň 
Sedláčkova 26 

č.ú.: 738 611/0300 
 
 

Statutární zástupci: 
 

Diecézní biskup: Mons. František Radkovský 
 

Generální vikář: P. Adrián Pavel Zemek,O.Praem. 
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1. Úvodní slovo otce biskupa Mons. Františka Radkovského 

 
Vážení čtenáři! 
Především bych Vám chtěl poděkovat, že jste projevili svůj 
zájem o plzeňskou diecézi a vzali do ruky tuto zprávu. Pro 
Vás, kteří nás znáte, je to zpráva o tom, co se v diecézi 
přihodilo za uplynulý rok. Pro Vás, kteří nás ještě neznáte, 
je to zároveň naše představení se. 

Jsme plzeňská diecéze, tj. místní církev v západních Čechách. Jsme součástí 
katolické církve, která je největší křesťanskou církví, a jsme zároveň součástí 
celosvětového společenství křesťanů. Křesťané jsou lidé, kteří věří v Ježíše 
Krista jako v Boha, který přišel na svět, aby lidstvo jako celek i každého 
jednotlivého člověka učinil šťastným. 
Je tedy zřejmé, že naše činnost není jen hmotná, ale že je především 
duchovní. Není snadné jednoduše popsat duchovní věci. Proto Vám 
předkládáme tuto zprávu s vědomím, že se jedná o pokus sdělit Vám co 
nejvíce ze života plzeňské diecéze. Doufáme přitom, že tento pokus bude 
úspěšný. 
Přejeme Vám vše dobré. Jménem plzeňské diecéze 

          František Radkovský 
              biskup plzeňský 
 

2. Vznik plzeňské diecéze 
Bulou Sv. otce Jana Pavla II. Pro supremi Ecclesiae Pastoris byly 
z arcidiecéze pražské, diecéze českobudějovické a diecéze litoměřické 
odděleny části území a z nich pak byla dne 31. 5. 1993 zřízena diecéze 
plzeňská jako nová územně správní církevní jednotka. 
Pod jurisdikci Biskupství plzeňského spadají římskokatolické farnosti a další 
církevní právnické osoby nacházející se na území plzeňské diecéze. 
 

 k 31. 12. 2004 
rozloha diecéze 9236 km2 
počet vikariátů 10 
počet farností 325 
celkový počet obyvatel 830 966 
počet katolíků 144 775 
počet diec. kněží 62 
počet řeholních kněží 36 
počet seminaristů 3  
počet charitních zařízení 26 
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3. Poslání 
Nejdůležitější částí naší činnosti je služba Bohu a služba lidem.  
Pastorační péče o věřící zahrnuje na území naší plzeňské diecéze 
řádově desetitisíce setkání a bohoslužeb během kalendářního roku, 
bezpočet rozhovorů a pastoračních návštěv. Samozřejmostí 
v životě církve je také nabídka otevřená i těm, kdo nejsou členy 
naší církve, a míří nejen k těm, kdo se ocitají v duchovní či jiné 
nouzi. 
To všechno je často velmi nenápadná a trpělivá pomoc církve člověku. Svým 
dílem tak přispíváme spolu s dalšími institucemi k ulehčení bolesti a utrpení  
i k pomalé kultivaci člověka a jeho prostřednictvím i společnosti. 
 
4. Zpráva o činnosti 
 

Pastorace 
Na přijetí biřmování se připravovalo 158 osob. Církevní sňatek uzavřelo po 
přípravě 119 párů snoubenců. Pokřtěno bylo 779 osob z toho 86 starších 14 
let, které procházely dlouhodobou katechumenátní přípravou. Na šestnáct set 
nemocných přijalo svátost nemocných. Počet dalších pastoračních návštěv 
v nemocnicích, domovech důchodců či v domácnostech je mnohonásobně 
větší. Přes 1100 pohřbů a kremací představuje mnohá setkání s pozůstalými    
a mnohdy jejich doprovázení v těžké osobní situaci. 
Plzeňskou diecézi tvoří 325 farností (do 31. 12. 2004), které jsou centrem 
vlastní pastorační činnosti pro nejbližší okolí. V nich a v dalších pastoračních 
institutech v diecézi (Centrum pro laiky, Katechetické středisko, Centrum 
pro rodiny, Diecézní centrum mládeže) pracuje 106 kněží a jáhnů a 40 
pastoračních asistentů a asistentek spolu velkým množství dalších laických 
spolupracovníků. 

 k 31. 12. 2004 

1. počet křtů dětí (do 14 let) 693 
2. počet křtů dospělých 86 

3. počet prvních sv.př. 166 

4. počet biřmovanců 158 

5. kanonické sňatky 119 

6. svátost nemocných 1552 

7. procentuální počet účastníků na nedělní mši sv. (z těch, kdo 
se hlásí ke katolické církvi): 7,68% (z 144 775) 

Účastníků celkem 11 115 
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Diecézní centrum pro mládež DCM zajišťuje výchovné, vzdělávací, 
odborné a formační programy pro 
jednotlivé vedoucí společenství nebo 
skupin mládeže. V součinnosti 
s místními duchovními správci pořádá 
ve farnostech i v samotném centru 
vhodné programy pro skupiny             
a společenství mládeže. Má na starosti 
zajišťování a koordinaci akcí v oblasti 
pastorace mládeže v plzeňské diecézi 
a zajišťování programů pro mládež na 
diecézní úrovni. 

                                                                  setkání mládeže s otcem biskupem
 

Centrum pro laiky podporuje, rozvíjí a koordinuje pastorační práci s laiky 
v plzeňské  diecézi a rozvíjí 
kontakty a spolupráci s obdob-
nými pracovišti v jiných diecé-
zích. 
Podporu pastorační práce koná 
přípravou studijních materiálů 
a organizováním kurzů pro 
laiky, kteří pomáhají v pasto-
raci, přípravou a distribucí 
materiálů určených pro potřeby 
farností, společenství a jed-
notlivců. Dále připravuje 

a organizuje celodiecézní akce zejména Dny víry, diecézní pouť (viz 
obrázek), setkávání sborů              
a schol. Pro jednotlivé farnosti 
po domluvě s příslušným 
farářem  připravuje duchovní 
obnovy, program pro setkávání 
věřících laiků nad Písmem         
a práci ve společenstvích. 
 
 
 
  setkání katechetů 
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Diecézní katechetické středisko pomáhá katechetům především v oblasti 
metodické, zajišťuje literaturu, pomůcky, rekolekce, pedagogické semináře. 
Katechetické službě je věnováno velké úsilí, aby v nelehké situaci křesťanů 
bylo učení církve stále předáváno a přítomno v jejich srdcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  setkání s Ackermann-Gemeinde 
 
Centrum pro rodinu pořádá různá setkání a duchovní programy pro rodiny, 
organizuje přednáškovou činnost, zprostředkovává křesťanskou literaturu 
týkající se problematiky rodiny. Ve farnostech se koná příprava snoubenců 
a další aktivity pro rodiny (rekolekce pro manžele, dovolené rodin, setkávání 
maminek, modlitební společenství). 
Mateřské centrum nabízí program široké společenské vrstvě – maminkám 
s dětmi, ženám a všem ostatním, kteří mají zájem. Zajišťují návštěvy 
potřebných, laické poradenství, duchovní rozhovory i nejrůznější duchovní 
i materiální pomoci ženám a rodinám. Vytvářejí takový prostor pro 
společenství žen, maminek a dětí i jejich rodin, ve kterém se cítí bezpečně 
a přijímané. Chtějí i nadále s ostatními ženami nabízet kvalitní programy, 
které by přinášely užitek těm, kdo se jich účastní. 
 
Diecéze má od 19. 3. 2002 v souladu se stanovami PMD diecézního ředitele 
Papežského misijního díla. Věřící plzeňské diecéze se zapojují do 
celorepublikových aktivit Papežkých misijních děl (nejvýznamnější je asi 
„Misijní koláč“). PMD nabízí také různé materiály o životě v misiích.  
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Vzdělání a kultura 
V plzeňské diecézi navštěvovalo výuku 686 žáků            
a studentů ve 24 třídách dvou církevních škol – 
osmiletého Církevního gymnázia v Plzni                         
a Církevní střední odborné školy ve Spáleném Poříčí. 
Zřizovatelem obou škol je Biskupství plzeňské. 
Církevní gymnázium je zaměřeno na všeobecné 
vzdělání s výukou cizích jazyků a latiny. 
Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí 
poskytuje středoškolské vzdělání v oborech: ekologie    
a ochrana přírody, a rodinná škola. 
Zájem o přijetí ke studiu asi dvakrát přesahuje počet 
míst ve třídách. 
 
 
Církevní gymnázium Plzeň –  je zaměřeno na všeobecné vzdělání s výukou 

cizích jazyků a latiny. V rámci školy jsou 
pořádány pro studenty besedy 
s významnými osobnostmi, pravidelné 
návštěvy divadla, výchovné koncerty. Ke 
zkulturnění a výchově k menšině 
přispívají i výměnné pobyty v zahraničí 
a zájezdy. Pěvecký sbor se pravidelně 
zúčastňuje soutěží pěveckých sborů 
a výměnného turné. Studenti přispívají do 
literárních soutěží. 

 
 
Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí – je umístěna 
v budově renovovaného spálenopoříč-
ského zámku uprostřed historického 
městečka na úpatí Brd. V podkroví zámku 
je umístěn nově zbudovaný internát.  
Zámek je kompletně opraven,                   
v současnosti se dokončuje rekonstrukce 
zámeckého parku. Poskytuje středoškol-
ské vzdělání v oborech: ekologie               
a ochrana přírody, a rodinná škola. 
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„Vzdělávací a rekreační středisko Wolfgang v Horní Blatné slouží jako 
vzdělávací a duchovní centrum plzeňské diecéze, v době zimní a letní 
turistické sezóny především pak k rekreaci rodin i jednotlivců. 
Název domu „Wolfgang“ připomíná 
původní historickou vazbu dnešního území 
plzeňské diecéze k diecézi Regensburg, 
jejímž patronem je sv. Wolfgang, 
a v přítomnosti je projevem naší vděčnosti 
této diecézi za finanční pomoc při 
rekonstrukci tohoto objektu. Název může 
připomínat i zašlou slávu tohoto hornického 
města s největším dolem Wolfgang. 
 
 

Hudba 
Kvalifikovaný pracovník (varhaník) byl pověřen, kromě zajišťování 
liturgické hudby v katedrále, metodickým vedením hudebníků diecéze. 
Organizuje kurzy varhaníků, sbormistrů a žalmistů. Jednou ročně organizuje 
Setkání sborů a schol plzeňské diecéze (cca 23 sborů), kterému předchází 
přípravné zkoušky a kurzy sbormistrů. Vydává časopis s hudebně-liturgickou 
tématikou rozvíjející komunikaci mezi hudebníky diecéze. Buduje archiv 
varhanní a sborové literatury. Založil Scholu cantorum uchovávající 
bohatství obsažené v gregoriánském 
chorálu, plánuje založení dětského 
sboru, který by vychovával novou 
generaci chrámových hudebníků. 
Organizuje též Duchovní půlhodinky – 
koncerty s varhanní hudbou obsahující 
duchovní tématiku doprovázenou 
slovem z Bible. 
 
 
                                                                                                setkání chrámových sborů 
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Opravy památek 
Správa a údržba nemovitostí je problematická především na pohraničním 
venkově, který tvoří dominantní část diecéze a který trpí dlouhodobým 
vylidňováním, započatým poválečným odsunem německého obyvatelstva. 
Údržba sakrálních objektů je profesně náročná a finančně nákladná. Otázku 
odborné údržby se daří až na výjimky zajistit díky spolupráci s kvalitními 
odborníky, dodavateli a zástupci orgánů státní správy a památkové péče 
v závislosti na výši dostupných finančních prostředků. Zajištění jejich 
potřebného množství, bez kterého správa a údržba realizovat nejde, je 
skutečnost značně problematická. 
 
Biskupství plzeňské se proto snaží najít takový model správy, který by 
pomohl zlepšit stav péče o církevní objekty. Ještě v nedávné historii 
zakladatelé kostelů nebo klášterů již před zahájením výstavby objektů 
mysleli nejen na ekonomický model výstavby, ale i na následující potřebnou 
údržbu. Tento problém řešili zpravidla tak, že farnost, která vlastnila kostel, 
dostala také majetky, jejichž výnos měl pokrýt nejen provozní náklady, ale 
též celkovou údržbu objektů, navíc také pomáhali patroni. Proto také stát, 
který v r. 1948 odňal zákonem církvi tyto majetky, převzal na sebe 
i povinnost objekty udržovat a financovat i provoz farností. 
 

Díky snaze a pomoci při záchraně kulturního dědictví ze strany státní 
památkové péče, diecéze Regensburg, měst, obcí, mnoha fondů, německých 
rodáků, farností a dalších sponzorů můžeme konstatovat, že za dobu deseti 
let od vzniku diecéze bylo provedeno mnoho oprav kostelů, far a kaplí, 
a k dnešnímu dni je v diecézi 14 % kostelů po celkové rekonstrukci a 35 % 
kostelů po rekonstrukci částečné, avšak v dobrém technickém stavu. Velké 
díky za spolupráci patří farnostem, duchovním správcům církevních objektů, 
odborným asistentům a st. technikům jednotlivých vikariátů a všem, kteří se 
na opravách podíleli. 

 
Z hlediska globálního pohledu však stav církevního majetku není 

dobrý. 5 % kostelů jsou již trosky a zříceniny, 11 % kostelů je v havarijním 
stavu a 35 % sakrálních staveb je ve špatném technickém stavu, který ke 
stavu havarijnímu směřuje. 
Alarmující je skutečnost, že ani stát, ani církev nezná způsob a model 
záchrany těchto objektů. 
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5.      Statistika 

Stavebně technický stav

14%5%
11%

35%

35%

1. 2. 3. 4. 5.
 

 Stavebně technický stav % ks 
1. po celkové rekonstrukci 14% 64 
2. po částečné reko. nebo v dobrém stavu 35% 154 
3. ve špatném technickém stavu 35% 147 
4. v havarijním stavu 11% 50 
5. trosky a zříceniny kostelů 5% 22 
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6.     Významné události v plzeňské diecézi 
Rekonstrukce části interiéru katedrály 

sv. Bartoloměje 

Od 13. dubna do 24. srpna 2004 probíhala 
v katedrále sv. Bartoloměje  1. etapa rekon-
strukce interiéru, při níž byla v presbytáři 
položena nová poryfová dlažba a podél stěn byla 
osazena kamenná sedadla, která nahradila 
provizorní plastové židle. Náklady činily cca 
2 milióny korun, které pocházely z darů 
sponzorských firem, soukromých osob               
a z celodiecézní sbírky. 
 
Kněžské a jáhenské svěcení 

Dne 17. dubna udělil biskup Mons. Fr. Radkovský v kostele Zvěstování Páně 
v Klášteře v Teplé kněžské svěcení Pavlu Filkovi a dne 27. června jáhenské 
svěcení Řehořovi Pavlu Urbanovi, O.Praem. Dne 19. června udělil plzeňský 
biskup v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni jáhenské svěcení Liborovi 
Bučkovi a dne 1. srpna jáhenské svěcení Przemyslawovi Ciupakovi. 
 
Ve čtvrtek 2. září 2004 byl slavnostně vysvěcen plzeňským biskupem 
Mons. Františkem Radkovským nově postavený kostel cisterciáckého 
trapistického kláštera v Novém Dvoře nedaleko Teplé. Svěcení se zúčastnil 
také pražský arcibiskup kardinál Miloslav 
Vlk, lyonský kardinál Barbarin, 
apoštolský nuncius Mons. Diego Causero, 
mnoho biskupů, kněží a stovky věřících 
z Čech, Moravy, Francie, Německa            
a dalších evropských zemí.  
Samotný řád trapistů byl založen 
v klášteře v Solig-la-Trappe v Normandii 
počátkem 18. století jakožto cisterciácký 
řád přísné observace klášter v Novém 
Dvoře je historicky vůbec první klášter 
tohoto řádu u nás. R. 1892 to bylo právě opatství v Sept-Fons odkud, na 
žádost papeže Lva XIII.,vyšel podnět ke sjednocení cisterciáků žijících podle 
trapistické reformy do jednoho řádu. 
Klášter Trapistů v Novém Dvoře byl vybudován ze zříceniny bývalé barokní 
zemědělské usedlosti, postavené v 18. stol. pro premonstrátský klášter 
v Teplé. Rekonstrukce byla zahájena v r. 2000, bratři trapisté zde žijí od 
května r. 2001 a základní kámen nového kostela byl položen v březnu r.2002. 
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Dne 11. září byl v Teplé zahájen proces svatořečení bl. Hroznaty 

Na diecézní pouti do kláštera v Teplé 11. září 
2004 proběhlo zahájení procesu svatořečení 
bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze 
a zakladatele tepelského kláštera. Blahoslavený 
Hroznata je vzhledem ke své mučednické smrti ve 
vězení považován za patrona nespravedlivě 
stíhaných a vězněných. Zatím nelze odhadnout, 
jak dlouho samotný proces svatořečení 
bl. Hroznaty potrvá. „Věřím, že celý proces bude 
doveden do úspěšného konce, kdy Svatý otec 
prohlásí bl. Hroznatu za svatého“, říká plzeňský 
biskup František Radkovský. Hroznata by se tak 

po sv. Anežce, sv. Janu Sarkandrovi a sv. Zdislavě stal čtvrtým světcem 
pocházejícím z naší země od r. 1989. 
 

7. Očekávaný vývoj, cíle a záměry 
Změna v organizaci farností 

Náboženská situace v diecézi je taková, že ve značné části diecéze je malý 
počet aktivních věřících, navštěvujících pravidelně bohoslužby, rozptýlen na 
velkém území, takže v jednotlivých obcích je věřících velmi málo a nejsou 
schopni vytvořit skutečnou farnost. Proto jsme se rozhodli provést k 1. lednu 
2005 reorganizaci farností tak, že jsou vytvořeny větší farní obvody, 
zahrnující několik bývalých farností. Celkově jsme z 325 farností vytvořili 
72 nových farností. Z dosavadních farních kostelů se staly kostely filiální 
a konají se v nich bohoslužby tak jako dosud. Snaha však je povzbudit  věřící 
k  tomu, aby si zvykli dojíždět na bohoslužby do spádově umístěných 
kostelů. Bohoslužby pak budou v méně kostelích, takže se zvětší počet 
věřících na bohoslužbách, zmenší počet 
potřebných bohoslužeb připadajících o sobotách   
a nedělích na jednotlivé kněze, jáhny resp. 
pastorační pomocníky a ti se budou moci              
o nedělích a sobotách věřícím více věnovat, např. 
formou katechezí. Tato změna žádoucím směrem 
je však dlouhodobý proces, který nyní začínáme.  
Regionální rozdělení diecéze 
Diecéze je rozdělena do deseti okrskových vikariátů. Jedná se ve většině 
případů o takové rozdělení, kdy se hranice okrskového vikariátu shodují 
s hranicemi politických okresů. 
Rozdělení vikariátů: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, Rokycany, 
Plzeň-sever, Plzeň-město, Plzeň-jih, Domažlice a Klatovy. 
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8. Vedení  
 

Mons. František Radkovský  
Biskup plzeňský, jmenovaný papežem Janem 
Pavlem II. 
Úřad biskupa – diecézní kurie 
Osoby a instituce pomáhající biskupovi v řízení 
diecéze. Kurii tvoří generální vikář, biskupští 
vikáři a administrativní grémia: kancléřství, 
odbory právní, provozní, ekonomický,                                               
stavební. 

 
Generální vikář  
P. Adrián Pavel Zemek, O.Praem. 
datum narození: 10. 7. 1961 
datum kněžského svěcení: 27. 6. 1987 
jmenovaný biskupem dne: 1. 2. 1997 
Generálního vikáře ustanovuje biskup k pomoci v řízení 
diecéze. Diecézní biskup a jeho generální vikář jsou oba 
místními ordináři. 

 
 

Biskupští vikáři: 
 
Biskupský vikář pro pastoraci 
P. Ludolf Josef Kazda, O.Praem.   
datum narození:  13. 3. 1947 
datum kněžského svěcení: 28. 6. 1970 
ustanoven ke dni: 1. 10. 2003 

 
 
 
Biskupský vikář pro školství, vzdělávání a styky se 
zahraničím 
P. RNDr. Robert Falkenauer   
datum narození: 25. 2. 1951 
datum kněžského svěcení: 26. 6. 1993 
ustanoven ke dni: 1.7. 1999 
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Biskupská rada se skládá z generálního vikáře a obou biskupských vikářů. 
Je to nejdůležitější  poradní orgán biskupa. Schází se obvykle dvakrát 
měsíčně za účasti biskupa a projednává zásadní otázky chodu diecéze včetně 
personálních. 

 
 
Kancléř – hlavním úkolem kancléře je pečovat 
o vyhotovení a odesílání listin kurie a jejich 
archivování, zajišťuje také vydávání úředního listu 
biskupství (ACEP). Pomocníkem kancléře může být 
místokancléř. Kancléř i místokancléř jsou notáři 
a sekretáři kurie. 

 
Ekonomická rada  
Ekonomickou radu tvoří biskupem jmenovaní křesťané a připravuje zejména 
rozpočet příjmů a výdajů.Je složena z 5 externích odborníků z různých oborů 
ekonomie a finančnictví (v současné době je snaha rozšířit o další dva). 
Schází se v poslední době každý měsíc a pečlivě projednává konkrétní 
případy nakládání s církevním majetkem. Její práce je velmi užitečná 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit vlastní zdroje napomáhající 
financování diecéze 
 
Kněžská rada 
Kněžská rada má 15 členů. Schází se obvykle čtyřikrát ročně a působí jako 
poradní sbor biskupa. Jejím úkolem je pomáhat biskupovi v řízení diecéze.  
V rámci své činnosti projednávala a schvalovala mimo jiné novelu stanov 
pastorační rady diecéze, ekonomické rady diecéze, pastorační rady farnosti, 
koncepci hospodaření s nemovitým majetkem na území diecéze, nové 
uspořádání farností  diecéze. 
 
Sbor poradců (konzultorů) 
Sbor má 9 členů. Porady byly vždy, když se jednalo o vyjádření požadovaná 
CIC – kodexem kanonického práva (např. věci mimořádné a závažnější 
řádné majetkové správy). Pravidelně se však scházely ke konzultacím 
v rámci kněžské rady. 
 
Diecézní pastorační rada 
Vyžadují-li to pastorační okolnosti, ustanovuje ji diecézní biskup. Členy jsou 
kněží, jáhni a především laici. Rada má pouze poradní hlas a svolává ji 
biskup podle potřeby. 
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Budova biskupství v Plzni – původně budova fary, která má svůj základ ve 

stavbě ze 14. století. Jedná se zřejmě o dům, 
který si postavili příslušníci Řádu německých 
rytířů, kterým byla fara svěřena. Pro ně byl 
městem vykoupen měšťanský dům r. 1322. Od 
té doby zde Řád sídlil až do r. 1564, kdy se stal 
poslední plzeňský farář z Řádu arciděkanem. 
Budova byla zásadně přestavěna po požáru 
r. 1507 – viz sklepy. Druhá zásadní přestavba 
byla v r. 1710, kdy fara byla přestavěna 
plzeňským barokním architektem Jakubem 
Augustonem. Ten byl původním povoláním 
štukatér a vyzdobil proto pěknými štuky sály 

v 1. patře i s portréty císaře Karla VI. a papeže Inocence. Malby provedl 
Julius Lux z Plzně. Protože stavba byla velmi pěkně a bytelně provedena, 
zachovala se dodnes. 
Po zřízení plzeňského biskupství v r. 1993 byla budova postupně 
rekonstruována a zčásti i dostavěna. Práce na objektu byly skončeny 
v r. 1996. 
 
Diecézní instituce zřízené biskupem: 
 
– Církevní gymnázium Plzeň  (str.8) 
– Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí  (str.8) 
– Diecézní charita Plzeň (vydává samostatnou výroční zprávu) 
  (a následně síť místních charit)  

 
Katecheze a duchovní doprovázení pracovníků 
v oblasti charity je jednou z nejpodstatnějších složek 
péče o tyto "šiřitele křesťanské lásky". Po celé 
diecézi je o pracovníky a četné spolupracovníky 
charity dobře postaráno: počínaje farní charitou, přes 
oblastní až po ústředí diecézní charity, doprovázejí 
charitní pracovníky kněží, s nimiž je charita po celé 
diecézi v plodném kontaktu a spolupráci. 
Samozřejmostí je slavení eucharistie s pracovníky 

charity, pořádání exercicií, uspořádání Charitních dnů aj. 
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Biskupství plzeňské dále provozuje:  
 
Meditační zahrada – Památník obětem zla 
Plzeň, kde je v areálu zahrady, vybudované 
panem Lubomírem Hruškou, umístěno 14 
zastavení Křížové cesty akademického 
architekta Romana Podrázského. Loňskou 
sezónu bylo cca 5–6 tisíc návštěvníků, kteří 
putují za přírodní, uměleckou i duchovní 
krásou. 
 
Prostřednictvím Temporalia - Bona s.r.o. 

(provádí prohlídky v katedrále sv.Bartoloměje, 
plzeňské věže a diecézního muzea) provozuje 
Biskupství plzeňské Diecézní muzeum Plzeň se 
stálou expozicí ojedinělých movitých kulturních 
památek z území diecéze a třemi až čtyřmi 
speciálními výstavami během roku.  
29. září–22. října 2004 proběhla v plzeňském 
Diecézním muzeu významná společná výstava 
západočeských a bavorských výtvarníků s názvem 
Dialog 7, která představila  obrazy a plastiky 
s křesťanskou tématikou. Akci uspořádalo Diecézní 
muzeum Plzeň ve spolupráci s Diecézním muzeem 

Regensburg. Díla vybírala odborná 
komise složená ze zástupců obou 
zmíněných muzeí a jednalo se o další 
z řady společných akcí, které dokládají 
přeshraniční propojení a spolupráci 
plzeňské a řezeňské diecéze.  
 
Výstava s burcujícím názvem „Zničené 
kostely“ 10. června – 24. září 2004 si 
mohli návštěvníci plzeňského Diecézního muzea v areálu bývalého 
františkánského kláštera prohlédnout na fotografiích a nákresech původní 
podobu a současný žalostný stav několika desítek západočeských kostelů, 
které byly v období po roce 1945 - a zejména v době totalitního 
marxistického režimu - zničeny buď záměrně nebo zubem času a lhostejností 
natolik, že jejich obnova již není možná.  
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V diecézi působí : 
 

1. Mužské řeholní řády : 
Kanonie premonstrátů v Teplé 
Klášter Matky Boží v Novém Dvoře (Trapisté - OCSO) 
Kongregace misionářů synů Neposkvrněného Srdce Panny Marie (klaretiáni)            
v Sokolově 
Řád menších bratří (františkáni) v Plzni 
Řád bratří kazatelů (dominikáni) v Plzni 
Saleziáni Dona Boska v Plzni 
  

2. Ženské řeholní řády : 
Dcery Panny Marie Pomocnice (salesiánky) v Plzni 
Milosrdné sestry Sv. Kříže v Plzni  
Sestry sv. Josefa z Chambéry v Plzni 
Školské sestry De Notre Dame v Klatovech  
Ordo virginum  
   

3. Sdružení věřících a společenství  : 
Koinonia Jan Křtitele 
Mariina legie 
Hnutí fokoláre 
Noe 
Charismatická obnova 

 
9.  Hospodaření a financování  
Hlavním zdrojem příjmů Biskupství plzeňského je příspěvek státu, dále pak 
dary a sbírky, nájmy a prodej majetku. Největší výdaje tvořily platy 
duchovních a administrativních pracovníků a s nimi spojené výdaje na 
zdravotní a sociální pojištění, a dále náklady na opravy.  
 
Přehled nejvýznamnějších výnosů a nákladů ( v tis. Kč)  
Biskupství 2004 Výdaje   
Příjmy   Platy 28115* 
Dotace 37714 Soc. a zdr. poj. 9763* 
Nájem 1222 Opravy 1274 
Úroky 491 Dary 536 
Dary 5136 Režie 4616 
Prodej majetku 89 Odpisy 2461 
Ostatní 18 Ostatní 840 
Celkem 44670 Celkem 47605 
    +/- -2935 
*včetně platů duchovních ve farnostech   
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Prodej far ve vlastnictví římskokatolické církve v Diecézi plzeňské byl 
zahájen 1. ledna 2004. V současné době 
existuje v Diecézi plzeňské určité množství 
církevních objektů, které už nejsou součástí 
života církve. Jedná se především o budovy 
bývalých far, většinou v nedobrém stavu, 
které představují neblahé dědictví minulosti. 
Navíc k tomu přistupuje fakt, že od dob 2. 
světové války se postupně značně změnilo 
osídlení krajiny, tudíž rozmístění kostelů     
a far mnohde neodpovídá skutečným potřebám církve.          fara Žihle 
O výběru far k prodeji rozhodují představitelé diecéze společně s kněžími, 
kteří působí v dané lokalitě. Finanční prostředky, které z prodeje vyplynou, 
budou použity tak, aby přinášely dlouhodobé výnosy, nebo na opravu dalších 
církevních stavebních památek. 
 
 

Zdroje financování plzeňské diecéze
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10. Poděkování 

 
Biskupství plzeňské děkuje všem svým dobrodincům za jejich 
laskavou podporu - modlitbou, prací, finančními dary i jinou 
pomocí, která významně pomáhá našemu působení v západních Čechách. 
 
Za finanční dary děkujeme zejména následujícím organizacím a subjektům : 

▪ Řezeňské biskupství (Bistum Regensburg) 

▪ fa. Borges Rokycany 

▪ organizace Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Königstein 

▪ organizace Renovabis (Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den 

Menschen in Mittel-und Osteuropa), Freising 

▪ Nadace 700let města Plzně 

▪ Statutární město Plzeň 

▪ pan Vladimír Koura 

 
Zároveň patří velký dík všem, kdo přispěli na první etapu rekonstrukce části 
interiéru katedrály sv. Bartoloměje.  
Také velmi děkujeme všem drobným dárcům na opravu kostelů a za 
vstřícnost  i fyzickou pomoc při opravě těchto chrámů. 
Děkujeme všem lidem za otevřená srdce. 
 
Naše poděkování dále patří všem nejmenovaným dárcům a dobrovolným 
spolupracovníkům, kteří nám poskytli cenné rady, osobní podporu a vyšli 
vstříc našim duchovním i hmotným potřebám. A všem, kteří na otce biskupa 
a na duchovní pastýře plzeňské diecéze pamatují ve svých modlitbách. 
 
Za mediální podporu děkujeme také Katolickému týdenníku.  
 
 
 
 

 


