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PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE
MONS. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
biskup plzeňský
heslo: Uvěřili jsme v lásku
MONS. DR. ROBERT FALKENAUER
generální vikář
P. ThLIC. KRZYSZTOF DĘDEK
biskupský vikář pro pastoraci
P. ING. VOJTĚCH ONDŘEJ SOUDSKÝ OP
biskupský vikář pro školství a vzdělávání
MONS. JOSEF ŽÁK
biskupský vikář – spirituál pro kněze a jáhny v diecézi
P. LUDOLF JOSEF KAZDA OPraem
kancléř
MONS. VÁCLAV ŠKACH
notář kurie

STRUKTURA BISKUPSTVÍ
Úřad Diecéze plzeňské se nazývá Biskupství plzeňské. Je členěno následujícím způsobem:
Biskup plzeňský
Biskupská kurie (konzistoř)
- generální vikář
- biskupští vikáři (biskupský vikář pro pastoraci, biskupský vikář pro školství a vzdělávání,
biskupský vikář spirituál kněží a jáhnů v diecézi)
- soudní vikář
Rady a komise biskupa plzeňského
- Kněžská rada
- Sbor konzultorů
- Ekonomická rada
- Liturgická komise
Odbory biskupské kurie
- Kancléřství
- Ekonomické oddělení
- Stavební oddělení
- Právní oddělení
- Provozní oddělení
Střediska Biskupství plzeňského
- Pastorační centrum
- Centrum pro rodinu
- Katechetické centrum
- Diecézní centrum mládeže
- Referát Papežského misijního díla
- Referát pro duchovní povolání
- Referát pro duchovní služby v charitních, sociálních a zdravotnických zařízeních v diecézi
- Referát pro duchovní péči o vězně
Diecézní církevní soud Plzeň

PASTORACE
K 31. 12. 2009 bylo v diecézi celkem pokřtěno 1004 osob, z toho 81 starších čtrnácti let, které
procházely dlouhodobou katechumenátní přípravou. První svaté přijímání přijalo 175 osob,
k biřmování se připravovalo 136 osob. Církevní sňatek uzavřelo po předchozí přípravě 153
párů. 1985 nemocných přijalo svátost nemocných. Bylo vykonáno 953 církevních pohřbů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2009
Zahájení revitalizace objektu bývalého františkánského kláštera v Plzni
V březnu 2009 byla zahájena jedna z největších stavebních prací probíhajících v současné
době v plzeňské diecézi, a sice revitalizace bývalého františkánského kláštera v centru Plzně.
Cílem je obnova památkově chráněného objektu, v jehož prostorách by mělo vzniknout

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách
s ukončením v červnu 2012, celkové náklady přesahují 40 miliónů Kč. Akce je podpořena
z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie – ROP Jihozápad.

1. ročník festivalu PILS ALIVE
První ročník hudebního rytmického festivalu PILS ALIVE, pořádaného Biskupstvím
plzeňským, proběhl za hojné účasti mladých posluchačů v areálu fary v Plzni – Liticích.
Představily se zde křesťanské hudební skupiny působící aktivně při liturgii v diecézi.

Nový biskupský vikář
K 1. 5. 2009 byl biskupem Mons. Františkem Radkovským jmenován novým biskupským
vikářem pro pastoraci P. ThLic. Krzysztof Dedek.
Ustanovení Diecézního církevního soudu Plzeň
Ke dni 1. 7. 2009 ustanovil biskup Mons. František Radkovský ve smyslu kánonů 1420, 1421,
1432, 1437 CIC tribunál církevního soudu a jmenoval jeho členy na první jednoleté období.
Soudním vikářem se stal Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek.

Noc kostelů poprvé
Plzeňská diecéze se připojila k Noci kostelů, jejíž každoroční konání má původ ve Vídni.
Za obrovského zájmu veřejnosti se otevřely brány sedmi plzeňských a dvou mimoplzeňských
kostrelů, dohromady těmito prostory prošlo zhruba deset tisíc návštěvníků. Největší zájem byl
o prohlídky běžně nepřístupných prostor, jako jsou sakristie, varhanní kůry, presbytáře, velký
zájem byl i o doprovodné hudební produkce. Noc kostelů zanechala hluboký dojem jak mezi
návštěvníky, tak i organizátory a počítá se s jejím opakováním v příštím roce.

Kněžské svěcení
Dne 20. 6. 2009 přijal z rukou biskupa Mons. Františka Radkovského kněžské svěcení Maciej
Goździk, narozený 2. 2. 1975 ve Szczecině v Polsku. Působí v Rokycanech, kde předtím
sloužil jako jáhen.

Sousedé, přátelé, Evropané – česko německé setkání v Plzni
Česko německá konference s názvem Sousedé, přátelé, Evropané proběhla v Plzni 1. – 4. 8.
2009. Její oraganizace byla připravována sdružením Ackermann-Gemeinde v úzké spolupráci
s Biskupstvím plzeňským a jednalo se o první celoněmecké setkání Ackermann-Gemeinde
konané v ČR. Sdružení Ackermann-Gemeinde bylo založeno r. 1946 a jako křesťanská
organizace se zasazuje o dobré vztahy mezi Čechy a Němci a o vytváření dobrého sousedství
uprostřed Evropy.

Vznik nové kvazifarnosti
Od 1. 9. 2009 byla biskupem Mons. Františkem Radkovským zřízena nová kvazifarnost Plzeň
– západ se sídlem Křimická 73, Plzeň – Svrňany. Jejím administrátorem se stal P. Ing.
Miroslav Verčimák.

Biskup František Radkovský oslavil sedmdesátiny
Biskup Mons. František Radkovský oslavil své 70. narozeniny 3. 10. 2009 slavnostní mší
svaté v katedrále sv. Bartoloměje za účasti apoštolského nuncia Diega Causera, pražského
arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, olomouckého arcibiskupa a předsedy ČBK Jana

Graubnera a dalších biskupů. Zúčastnil se také biskup Gerhard Ludwig Müller z partnerské
diecéze Regensburg.

Biskup Radkovský čestným občanem města Plzně
Dekret o udělení čestného občanství města Plzně za vybudování a rozvoj diecéze převzal
biskup Mons. František Radkovský z rukou primátora Pavla Rödla 17. 11. 2009 v Měšťanské
besedě na slavnostním shromáždění k 20. výročí sametové revoluce. Primátor při této
příležitosti uvedl: "Pan biskup Radkovský je morální autorita v Plzni a nejen v Plzni a myslím
si, že bychom si všichni měli pamatovat, že tady takový biskup byl, a vážit si ho."

STAVEBNÍ ČINNOST V ROCE 2009
V současné době se na území Diecéze plzeňské nachází 437 kostelů, z toho 22 zřícenin, 50
staveb v havarijním stavu a dalších 154 ve špatném stavu, který se bez včasného zásahu stane
též havarijním. Procentuelně lze situaci vyjádřit takto:
Hlavní překážkou náležité správy a údržby církevních nemovitostí je nedostatek finančních
prostředků. Situaci značně komplikuje i stále nevyřešené majetkoprávní vypořádání mezi
státem, který r. 1948 církevní majetek převzal pod svou správu, a církvemi. Kostely byly
církvi po čtyřicetiletém chátrání vráceny ve většině případů v neutěšeném stavu, prostředky
na údržbu či opravu církev doposud nemá, neboť ostatní majetek navrácen nebyl.
Celkový stavební dluh na objektech Diecéze plzeňské nelze přesně vyčíslit, ale pohybuje se
kolem 3 miliard korun.
Finanční příspěvky na opravu a údržbu církevních objektů v Diecézi plzeňské za rok 2009
byly následující:
MK ČR, odbor církví............................... 899 000 Kč
MK ČR, odbor památkové péče ...........29 379 000 Kč
dotace z EU ..........................................37 761 000 Kč
obce ........................................................6 974 000 Kč
farnosti ....................................................6 927 000 Kč
Biskupství plzeňské.................................4 102 000 Kč
Biskupství Regensburg............................1 287 000 Kč
rodáci .........................................................600 000 Kč
Významné stavební akce v roce 2009
- revitalizace objektu bývalého františkánského kláštera v Plzni
- fara Klatovy – rekonstrukce podkroví a fasáda
- rekonstrukce Lorety v Boru u Tachova
- Starý Plzenec, kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava varhan, odvodnění kostela,
restaurování výmalby
- Chyše – oprava a restaurování omítek interiéru

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA
Biskupství plzeňské je zřizovatelem dvou církevních středních škol.
Církevní gymnázium Plzeň je zaměřeno na všeobecné vzdělání s výukou cizích jazyků a
latiny.

Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí poskytuje střední odborné vzdělání
v oborech ekologie a ochrana přírody a rodinná škola.
Biskupství plzeňské je také zřizovatelem dvou vzdělávacích a pastoračních středisek
v Krušných horách – Wolfgang v Horní Blatné a sv. Jan Nepomucký v Perninku. V těchto
objektech probíhají formace, duchovní obnovy, farní rekreace a různé vzdělávací, duchovní
i rekreační programy.
Meditační zahrada – Památník obětem zla
Tento unikátní objekt se nachází v okrajové části Plzně Doudlevcích, vybudoval jej bývalý
politický vězeň komunistického režimu Luboš Hruška a v r. 1995 jej věnoval Biskupství
plzeňskému, který jej spravuje a provozuje. Kromě pravidelných bohoslužeb se zde konají
koncerty a další kulturně duchovní akce, objekt se stal i cílem mnoha hromadných návštěv
z domova i zahraničí.
Hudba v diecézi – vzdělávání hudebníků
Byl zorganizován kurz pro amatérské varhaníky plzeňské diecéze. Kurz je dvouletý a má nyní
22 účastníků. Jeho cílem je připravit varhaníky pro službu při liturgii a poskytnout
frekventantům kurzu dostatečné vědomosti k tomu, aby se stali podněcovateli kulturního dění
v místech, kde působí. Po skončení tohoto běhu kurzu se počítá s jeho periodickým
opakováním. Proběhl též jednodenní kurz pro sbormistry diecéze s tématem Roráty
a pravidelně každý týden se uskutečňuje výuka zpěvu pro kněze, žalmisty a další hudebníky
diecéze.
V Boru u Tachova se uskutečnil již 11. ročník Setkání pěveckých sborů plzeňské diecéze.
Setkání začalo mší sv., pokračovalo přehlídkou sborů a bylo zakončeno společným koncertem
za účasti více než 150 zpěváků, za doprovodu souboru Ritornello.
Je vydáván Hudební občasník plzeňské diecéze, jehož náplní je informovat o hudebním dění
v diecézi. Byl vytvořen hudební archiv diecéze, obsahující notové materiály potřebné k výuce
hudebníků v rámci kurzu pro varhaníky. Regenschori katedrály sv. Bartoloměje zkomponoval
a obohatil notový archiv o nové liturgické skladby.

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
Diecézní charita Plzeň byla zřízena biskupem Mons. Františkem Radkovským záhy po vzniku
Diecéze plzeňské 1. 11. 1993. Jedná se o církevní právnickou osobu dle zákona č. 3/2002 Sb.
Jejím základním posláním je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky bez ohledu
na náboženskou, politickou či rasovou příslušnost.
Podrobné informace o činnosti Diecézní charity Plzeň lze najít na webových stránkách
www.dchp.cz nebo v jejích samostatně vydávaných výročních zprávách.
Kontakt:
Diecézní charita Plzeň
Hlavanova 16
326 00 Plzeň
tel.: +420 377 221 540, +420 377 223 861 (fax a záznamník)
e-mail: dchp@dchp.cz
www.dchp.cz
Prezident: Mons. Vladimír Born

Ředitel: Ing. Jiří Lodr

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ
Hlavními zdroji příjmů Biskupství plzeňského byly dotace státu, dary, příjmy z nájemného a
úroky. Největší náklady tvořily platy duchovních a administrativních pracovníků a s nimi
spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění, dále pak náklady na opravy, služby a režie.

Přehled výnosů a nákladů
( v tis. Kč)
Výnosy

Kč

Dotace
Nájemné
Dary
Ostatní výnosy

51 723
4 760
2 338
2 270

Celkem

61 091

% Náklady
84
8
4
4

Mzdové náklady včetně odvodů
Opravy, služby, režie
Dary
Odpisy
Daně, ostatní výnosy
100 Celkem

Kč

%

51 672*
79
4 995
8
3 253
5
4 694
7
936
1
65 550
100
+/-4 459

*včetně duchovních ve farnostech

Vysvětlivky:
náklady – spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví
výnosy – přírůstek hodnot v daném období zachycená v účetnictví

PODĚKOVÁNÍ
Biskupství plzeňské děkuje všem svým dárcům, fyzickým osobám i instsitucím, zejména pak
následujícím organizacím a subjektům, které nás dlouhodobě významně podporují:
▪ Řezenskému biskupství (Bistum Regensburg)
▪ Renovabis (Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel-und
Osteuropa), Freising
▪ Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Königstein
▪ Statutárnímu městu Plzeň
▪ Nadaci 700 let města Plzně
▪ Ministerstvu kultury, odboru církví

Naše poděkování dále patří všem nejmenovaným dárcům a dobrovolným spolupracovníkům,
kteří jakkoli vyšli vstříc našim duchovním i hmotným potřebám.

