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#1[slovo biskupa Mons. Františka Radkovského]

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky zpráva o roce života Diecéze plzeňské římskokatolické církve. Naše diecéze je nejmenší ze všech římskokatolických diecézí
České republiky. Vzhledem k historickému vývoji
na jejím území, především vzhledem k vysídlení
velké části jejího převážně katolického obyvatelstva po druhé světové válce, je v ní poměrně málo
věřících, zvláště těch, kteří pravidelně navštěvují
bohoslužby.
Usilujeme však o to, abychom byli živým otevřeným
společenstvím, které se zapojuje do života celé
společnosti a nabízí jí své mnohé užitečné služby,
jak je patrné i z následujících stránek. Snažíme se,

i když často nedokonale, žít křesťanskou alternativu života, která má v sobě velkou výhodu vnitřní
síly, jež výrazně pomáhá nést s pokojem a vyrovnaností námahy a obtíže, kterých nikdo není ušetřen, a přitom vzájemně sdílet své radosti, které se
tím zvětšují, a společně nést bolesti, které se tím
umenšují. Za duchovní i hmotné dobro a prospěch
celé naší země a jejích obyvatel přednášíme denně
Bohu své prosby a ochotně nabízíme své námahy
a oběti.
Byli bychom rádi, kdybyste v této zprávě nalezli nejen
informace a poučení, ale také radost a povzbuzení.
S úctou
+ František Radkovský, biskup plzeňský
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#2[údaje o organizaci]

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Biskupství plzeňské
nám. Republiky 234/35
301 00 Plzeň

IČ 45 33 44 39
DIČ CZ 45 33 44 39

tel.
377 223 112 (ústředna)
mob. 731 619 708 (ústředna)
tel.
377 225 576 (sekretariát biskupa)
fax
377 321 917
e-mail: bip@bip.cz
www.bip.cz

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s.
pobočka Plzeň
Sedláčkova 26
č. ú.: 738 611/0300

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Mons. František Radkovský
biskup plzeňský

Mons. Josef Žák
generální vikář
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#3[proﬁl a struktura diecéze]

Plzeňská diecéze římskokatolické církve byla zřízena
bulou papeže Jana Pavla II. „Pro Supremis Ecclesiae Pastoris munere“ dne 31. května 1993.
Rozloha diecéze činí 9 230 km2, na jejím území žije
cca 795 tisíc obyvatel, z toho 142 tisíc katolíků.
Diecéze je rozdělena 10 vikariátů: Domažlice, Cheb,
Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov. Každý
vikariát sestává z několika farností, kterých je dohoromady celkem 71.
Srdce diecéze tvoří katedrála sv. Bartoloměje v Plzni,
patronem diecéze je blahoslavený Hroznata.
V čele Diecéze plzeňské stojí od jejího vzniku diecézní biskup Mons. František Radkovský, který se
ujal vedení diecéze 10. července 1993. Je nejvyšším představitelem Biskupství plzeňského při jednání se státními i církevními orgány, mezinárodními 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 Mons. Josef Žák.
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.
Dále biskup jmenoval biskupské vikáře, kteří jsou
pověřeni řízením určité oblasti církevního života
v diecézi: biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro
Grammatica ThD., biskupský vikář pro pastoraci P.
ThLic. Krzysztof Dedek a biskupský vikář pro školství a vzdělávání P. Vojtěch Ondřej Soudský OP.
K 31. 12. 2012 působilo v diecézi 105 kněží, z toho
diecézních 75, řeholních 30.
Trvalých jáhnů zde působilo 6.

Biskupství plzeňské jako úřad je organizačně členěno následujícím způsobem:
A) BISKUP PLZEŇSKÝ
(moc zákonodárná, výkonná a soudní)
B) BISKUPSKÁ KURIE
a) generální vikář (moc výkonná)
b) biskupští vikáři (moc výkonná)
c) soudní vikář (moc soudní)
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1. Rady a komise biskupa plzeňského
a) Biskupská rada (§ 4 kán. 473 CIC)
b) Kněžská rada (kán. 495n. CIC)
c) Sbor poradců (kán. 502 CIC)
d) Ekonomická rada (kán. 493 CIC)
e) Interdiecézní liturgická komise (společně s Arcidiecézí pražskou)
8]

2. Odbory biskupské kurie
Sekretariát biskupa a tisková mluvčí
Kancléřství
Ekonomické oddělení
Správa počítačové sítě
Stavební oddělení
Právní oddělení
Referát správy majetku
Provozní oddělení
Diecézní konzervátorské centrum
Správa památkových předmětů
Správa Meditační zahrady – Památníku obětem zla
3. Střediska Biskupství plzeňského
Pastorační centrum
Diecézní katechetické středisko
Centrum pro rodinu
Diecézní centrum mládeže

Církevní soud
4. Kategoriální pastorace
Studentská duchovní správa – pastorace vysokoškoláků
Pastorace ministrantů
Papežská misijní díla
Vězeňská duchovní služba
Duchovní služba v charitních zařízeních, v sociálních a zdravotnických zařízeních na území Diecéze
plzeňské
Spirituál pro trvalé jáhny
Biskupství plzeňské má 100% účast ve společnosti TEMPORALIA-BONA s.r.o., IČO 25225626
a 100% účast ve společnosti Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách, IČO 26414732.
Biskupství plzeňské je dále zřizovatelem dalších
církevních právnických osob, charit a církevních
škol na území Diecéze plzeňské (viz kapitoly VII.
a VIII.). Tyto organizace jsou evidovány také u MK
ČR v Rejstříku církevních právnických organizací
a MŠMT v Rejstříku školských právnických osob.

#4[významné události roku 2012 v plzeňské diecézi]

REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉHO
FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PLZNI
A ZŘÍZENÍ MUZEA CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ
PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Cílem tohoto projektu, který probíhal od ledna 2008,
byla obnova památkově chráněného objektu bývalého františkánského kláštera, jedné z nejstarších
staveb na území města Plzně, a vytvoření vhodných prostor pro vznik Muzea církevního umění
plzeňské diecéze.
Nově vybudované Muzeum církevního umění plzeňské diecéze bylo slavnostně otevřeno 15. června

2012 za přítomnosti biskupa Františka Radkovského a primátora města Plzně Martina Baxy a je pro
veřejnost otevřeno denně kromě pondělí od 10.00
do 18.00 hodin.
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který
seznamuje návštěvníka se světem křesťanů, a sice
za pomoci výtvarných děl, bohoslužebných náčiní,
rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní
muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno současnými moderními expozicemi evropské úrovně.
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V přízemních ambitech a v kapitulní síni jsou instalována historická výtvarná díla, představující historické a svaté osoby a některé děje ze života svatých
a dějin spásy člověka. Expozice je rozdělena do
následujícíh okruhů:
 Panna Maria, historie jejího zobrazování s ohledem na etapy jejího života
 Apoštolové, jako učedníci Krista, svědci jeho života, šiřitelé víry a mučedníci pro víru
 Světci jako svědkové víry, vztah lidí k nim, patroni člověka a přímluvci u Boha (skupiny Čeští
patronové, církevní otcové, čtrnáct pomocníků… atd.)
 Život Kristův a jeho zobrazení ve výtvarných dílech
Součástí prohlídky jsou i původní historické nástěnné malby, zvláště cenný životopisný cyklus sv. Barbory v kapitulní síni a nejstarší vyobrazení Plzně.
Představen je i samotný historicky cenný objekt kláštera a františkánský řád. Součástí jsou rovněž dva
sály: výstavní a audiovizuální.
V patře jsou zastoupeny předměty, sloužící kultu
s vysvětlením jejich významů pro křesťanský život,
reálie každodenního křesťanského života a období liturgického roku. Tato část expozice objasňuje
a napomáhá pochopení důležitých okamžiků života křesťana. Dále expozice představuje i plzeňskou
diecézi a dějiny křesťanské víry na jejím území v ča-

sové ose, včetně diecézního patrona bl. Hroznaty.
Vrchol prohlídky představuje klenotnice s cennými
liturgickými předměty a rouchy.
Vystavená umělecká díla pocházejí z depozitářů
Západočeského muzea v Plzni a jednotlivých farností Biskupství plzeňského. Mezi největší vystavené skvosty evropského významu (část z nich
byla v minulých letech vystavena v Národní galerii
v Praze) bezesporu patří gotická monstrance z Malesic s původním pouzdrem, reliéf sv. Jiří bojujícího
s drakem, středověké kalichy, kasule z Rokycan,
vitráže gotických oken z Žebnice, obraz Madony
poleňské, ale např. i zachovalá středověká skříň.
Součástí projektu je zpracování ﬁlmového dokumentu představující vývoj křesťanství na území dnešní
plzeňské diecéze až do jejího vzniku v r. 1993 a do
současnosti.
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo ve
spolupráci Biskupství plzeňského a Západočeského
muzea v Plzni a řady dalších
subjektů v rámci projektu Revitalizace objektu františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze. (Podpořeno z Evropského programu pro regionální rozvoj – ROP
Jihozápad).

Projekt získal dvě ocenění:
I. STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012 v kategorii rekonstrukcí
II. CENU GLORIA MUSAEALIS 2012 v kategorii Muzejní počin.

REKORDNÍ VÝNOS TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Výnos Tříkrálové sbírky v Diecézi plzeňské v roce
2012 nejen překonal výtěžek z roku 2011, ale
částka 3 249 052 Kč, která se vybrala, je v diecézi
vůbec nejvyšší v celé historii této sbírky. Každo-
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ročně roste i počet pokladniček a skupinek koledníků, tentokrát chodili tříkráloví koledníci s 963
pokladničkami, loni s 875. Všem dárcům, kteří i v
ekonomicky nelehké době dokázali být solidární s potřebnými, patří velký dík!
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Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče: 65% výnosu se vrací zpět do místa výběru, 15% podpoří charitní projekty Diecézní charity
Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov
pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu
Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích,
Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do
zahraničí DCHP). 10% sbírky přispívá na podporu
Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika (CHČR). 5% sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých 5% na režii sbírky.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM FRANTIŠKEM
Pod mottem „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4) proběhla 30. a 31. března 2012

v Diecézi plzeňské oslava Světového dne mládeže, spojená už tradičně se setkáním mladých lidí
s biskupem Mons. Františkem Radkovským, který
se zúčastnil celého programu.
Jako každoročně v pátek před Květnou nedělí prošli
účastníci společně s biskupem křížovou cestu historickým centrem Plzně, na přípravě jednotlivých
zastavení se podílela mládež z jednotlivých farností
diecéze.
V sobotu 31. března program probíhal Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích. Promluvu
přednesla sestra Lucia Paola Tartara, představená
kláštera trapistek Naší Paní nad Vltavou, následovala mše svatá radostným průvodem s ratolestmi,
celebrovaná biskupem Mons. Františkem Radkovským. V podvečer proběhl v kostele sv. Jana
Nepomuckého „Velký příběh lásky, která přemohla
svět“ – muzikál Jiřího Zmožka.
VÝSTAVA „ZNIČENÉ KOSTELY ZÁPADNÍCH
ČECH“
Výstavu „Zničené kostely západních Čech 1948 –
1989“, která dokumentuje postupnou likvidaci
sakrálních památek především v západním a severozápadním pohraničí v době komunistického
režimu, zahájil na zámku v Nebílovech v neděli

1. dubna biskup Mons. František Radkovský společně s autorem, architektem Janem Soukupem.
Výstava trvala do 29. dubna, poté byla přemístěna
do kláštera v Plasích. Záštitu nad výstavou převzali
oba biskupové ničením nejvíce postižených diecézí Mons. František Radkovský a Mons. Jan Baxant.

DIECÉZNÍ POUŤ NA CHLUM SV. MAŘÍ
Diecézní pouť proběhla v úterý 8. května na Chlumu
sv. Maří. Poutníky přivítali v kostele biskup František Radkovský a P. Jiří Kopejsko OCr. Katechezi vedl P. Anthony Saji VC, římskokatolický kněz

[ 13

14 ]

a misionář z Kongregace vincentinů provincie Marymatha, který pochází z Indie a slouží ve východní Africe. Hlavním celebrantem mše sv. byl biskup
František Radkovský.
Odpolední program nabídl divadelní hru Anežčina cesta v podání dětí z Klatov, adoraci v kostele
a putování ke kapličce.
Akce byla podpořena Plzeňským krajem v rámci projektu Tvoříme věci nové.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Chlumu sv.
Maří byl 7. května 2011 slavnostně otevřen po dvouleté rekonstrukci, jejímž předmětem bylo restaurování freskové výmalby chrámu od Jana Jakuba
Steinfelse a dále pak obnova průčelí chrámu a fary
a také restaurování části ambitů poutního areálu.

NOC KOSTELŮ 2012 V DIECÉZI PLZEŇSKÉ
Čtvrtý ročník akce v Plzni a na území celé diecéze
zorganizovalo Biskupství plzeňské. Akce získala
ekumenický rozměr a zapojilo se do ní kromě církve římskokatolické dalších 8 církví.
Oproti loňskému roku, kdy se zapojilo 94 kostelů
a modliteben, tentokrát jejich počet stoupl na 130.
Tak se do chrámů mohli podívat i zájemci na mnoha nových místech. Stejně jako v minulých letech

se akce těšila veliké přízni návštěvníků, kterých
přišlo navzdory proměnlivému počasí na 25 000,
z toho v samé Plzni kolem 13 000.
K dispozici bylo celkem kolem 650ti různorodých
programů, jak duchovních, tak kulturních: bohoslužeb, koncertů, komentovaných prohlídek, výstav,
workshopů, divadelních představení, programů pro
děti, zpřístupnění obvykle zavřených míst a mnoha
dalších. Programy na jednotlivých místech připravovaly týmy dobrovolníků.

Plzeňský biskup Mons. František Radkovský zdůraznil: „K umělecké i každé jiné tvůrčí práci je nepochybně třeba inspirace. Zdrojem inspirace je
sám Bůh, Duch Svatý, který dává každému, kdo
o jeho pomoc stojí, vše potřebné. Ducha Svatého
si křesťané zvláště připomínají o Letnicích. Proto je
vhodné, když umělci o Letnicích děkují za jeho dary
a prosí o další. To se u nás stává tradicí v předvečer
Letnic, o Svatodušní vigilii.“

KŘESŤANSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL PILS ALIVE
LETNICE UMĚLCŮ V PLZNI
Druhý ročník unikátní plzeňské slavnosti umění s názvem Letnice umělců proběhl 25. května v katedrále sv. Bartoloměje a 6. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pořadateli byly Unie výtvarných
umělců plzeňské oblasti, Biskupství plzeňské,
Středisko západočeských spisovatelů a Konzervatoř Plzeň.
„Tato akce vznikla v roce 2011 z podnětu Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a z potřeby propojit soudobé umělce regionu k oslavě daru tvůrčího
ducha, tolik nyní potřebného ve vztazích, v práci
i v umělecké tvrobě,“ říká PhDr. Jana Potužáková,
hlavní organizátorka Letnic umělců.

Čvrtý ročník křesťanského hudebního festivalu PILS
ALIVE 2012 proběhl v sobotu 16. června 2012
v prostorách Biskupství plzeňského.
Festival chce každoročně podpořit hudebníky nejrůznějších rytmických skupin či jednotlivce, kteří
hrají a zpívají při bohoslužbách, a dát prostor kráse a kulturnosti dnešní doby. „Krása a kulturnost je
mocný nástroj k povznesení člověka. Bůh je krásný
a všechno krásné k němu vede. Církev byla vždy
nositelkou kultury a celá současná Evropa vděčí za
podstatnou část svého kulturního dědictví právě jí.
Nejde jen o sakrální architekturu a sakrální výtvarné
umění, nýbrž také o inspiraci umělců, o školství, o
kulturní život ve všech vrstvách společnosti,“ říká
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jeden z hlavních organizátorů festivalu biskupský
sekretář Ján Grajcár.

ZÁDUŠNÍ MŠE SV. ZA ZEMŘELÉHO
MUDR. VLADIMÍRA KOZU V KATEDRÁLE
SV. BARTOLOMĚJE
16 ]

Dne 18. června zemřel ve věku 57 let mimořádný
člověk, primář hematoonkologie v plzeňské fakultní nemocnici MUDr. Vladimír Koza, zakladatel
Národního registru dárců kostní dřeně. Na přání
jeho spolupracovníků sloužil dne 22. června biskup
Radkovský v katedrále zcela zaplněné smutečními
hosty, především lékaři a zdravotníky, zádušní mši
svatou. Byl to velmi silný zážitek, slavnost na poděkování Bohu za tak vzácného lékaře a člověka
a vzdání vděčnosti a úcty jemu samotnému.

Mgr. Petr Mecl se narodil 4. června 1968 v Plzni, absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni, jáhenské
svěcení přijal 21. srpna 2010. V současné době dokončil studium na Papežské univerzitě lateránské
v Římě, na kněžskou službu se připravoval na Papežské koleji Nepomucenum v Římě.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 18. srpna 2012 přijal v katedrále sv. Bartoloměje z rukou biskupa Mons. Františka Radkovského kněžské svěcení Mgr. Petr Mecl. Primiční
mši sv. sloužil 25. srpna 2012 v 10.00 hodin taktéž
v katedrále sv. Bartoloměje.

PRKULE – FESTIVAL PRUSINSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO
19. ročník festivalu PRKULE – Prusinské kulturní léto
se konal ve dnech 21. – 22. září 2012 v Prusinách
u Nebílov na jižním Plzeňsku. Zastoupena zde byla

hudba, divadlo, přednáška, výstava, výtvarná díla,
chůze po laně, férová káva a čaj, domácí koláče,
výrobky chráněných dílen, prezentace dobročinných organizací, setkání se zajímavými lidmi, krásná krajina, kostel, škola a fara. Zúčastněné amatérské i profesionální umělce spojila kromě nadšení
a radosti z tvorby i snaha jít pod povrch věcí a sympatie ke křesťanským hodnotám.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V KATEDRÁLE
SV. BARTOLOMĚJE
Boží ochrana a péče o Stvoření – pod tímto mottem
proběhla v neděli 23. září 2012 v plzeňské katedrále
sv. Bartoloměje ekumenická bohoslužba, které předsedal a kázání pronesl Mons. Karel Herbst, pomocný
biskup pražský. Hudbou doprovodil soubor Filia Plzeň.

HOMILIE BISKUPA FRANTIŠKA RADKOVSKÉHO
O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA PŘI NÁRODNÍ
POUTI VE STARÉ BOLESLAVI 28. ŘÍJNA 2012
Na toto místo se vracíme rok co rok. Přicházíme sem
na den sv. Václava, který se stal dnem české státnosti. Připomínáme si zde počátky našeho státu

a našich dějin. Celé naše dějiny tu však nezačaly.
Naše dějiny nezačaly bratrovraždou. Začaly dávno
před tím. V příštím roce si připomeneme příchod
sv. Cyrila a Metoděje, jejich zakladatelské dílo kulturní a státoprávní, jejich význam pro slovanský
svět, střední Evropu a Evropu vůbec. Jako zvláště
významné pro nás si budeme připomínat, že pokřtili Václavova děda, knížete Bořivoje a jeho ženu
sv. Ludmilu. Ani při tom však nebudeme u počátků
národních dějin, protože ty sahají ještě dál a mizí
někde v nepaměti.
V dějinách jedinců i národů jsou velké, někdy osudové křižovatky, na nichž se rozhoduje o budoucnosti. Zde stojíme na místě jedné z nich. V předvečer
osmadvacátého září r. 935 (dlouho jsme mysleli,
že šlo o rok 929) se při hostině v hlavách Čechů
rozhodovalo o směru, kterým se vydat. Předáci
seděli u bohatých stolů, mluvili o bezvýznamných
věcech, žertovali a bavili se. Věděli, že panuje napětí, že něco je ve vzduchu, ale jedli a pili. Jejich
mysl se zvolna kalila a po straně se vyslovily cynicky zlé názory. Jaké cesty se tehdy nabízely? Cesta
Václavova, náročná mravními zásadami, zdlouhavá
hledáním a vytvářením smíru, cesta zušlechťující,
cesta křesťanské pravdy a lásky. Jinam směřovala
cesta Boleslavova, cesta rychlá, cesta kruté moci
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a hrubé síly, cesta, k níž hleděli lidé závistiví a mocichtiví.
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Ráno, ještě pořádně nezačal den, bylo o cestě rozhodnuto. Smrtící ranou do zad v přichystané léčce.
Národ se rozdělil. Část jásala, podstatně větší část
stála zděšena. Historikové řeknou, že to byl rázný a rozhodný Boleslav, kdo tehdy pevně vykročil
k dotvoření vznikajícího státu. Zároveň ovšem přiznají, že Václav je symbolem pravého směřování
našich dějin, protože bez pravdy, bez lásky, bez
smíření a sebeobětování neexistuje dobrá budoucnost. Máme tisíciletou zkušenost, kam vede směr
cesty Boleslavovy. Víme, co nás stály návraty ke
směru Václavovu. Vždy jsme se k němu vrátili, ale
co životů to stálo! Tolika statečných mužů a žen,
tolika nevinných dětí! Tato tisíciletá zkušenost varuje a bolí.
Odpusťte, že při této slavnostní chvíli Vám říkám takové závažné a nepříjemné věci, avšak mou povinností biskupskou, občanskou i prostě lidskou je
upozornit, že stojíme nikoli na křižovatce staré, ale
na křižovatce zcela aktuální. Cítíme nejistotu. Svoboda, ve které jsme se nenaučili poctivě žít a nedovedeme s ní zacházet, se nám nelíbí. Rozhlížíme
se, na koho to svést. Nedovedeme si přiznat, že

na krizi morálky, která je kořenem všech problémů
naší společnosti, neseme vinu všichni: je mezi námi
příliš mnoho lidí, kteří nepracují poctivě, příliš mnoho lidí, kteří chtějí žít na účet druhých, kteří chtějí
druhé ovládat, kteří nemluví pravdu a nedrží slovo,
kteří jsou lhostejní vůči svým starým rodičům, nestarají se o své děti, hazardují své, ale hlavně cizí
životy bezohlednou jízdou na silnicích a bezohledným chováním vůbec. Nekonečný by byl takový
výčet. Netvrdím, že jsou takoví všichni, určitě je to
menšina, ale zlo menšiny poškodí všechny, zvláště
když většina je k tomu pasivní. Nedivme se tedy
tolik, že věci jsou takové, jaké jsou. Že image naší
země v zahraničí je silně pošramocená. Je to naší
vinou, že se nám svoboda změnila ve svévoli.
Stále víc jsou slyšet hlasy, že demokracie je špatný
systém. Ale pozorně uvažujme, jaká je alternativa.
Jestliže se nám nelíbí svoboda, co chceme – nesvobodu? Jestliže demokracie je špatná, co chceme – diktaturu? Mluvím o tom záměrně, protože
taková nebezpečí, bohužel, vidím. Jsou jako stíny
na okraji, ale dají se rozpoznat. V současném sporu
o církevní majetek mě tolik nezajímá ten majetek,
ale to, jakým způsobem chtějí někteří lidé vládnout. Ze zkušenosti víme, že církev přežije i bez
restitucí; Bůh se vždy o ni postaral a opět postará.

Avšak mnohem závažnější je to, co vyhřezlo kolem celé kauzy. Z osobní paměti i ze znalosti našich dějin víme, co vyroste ze špíny, lži, podněcované závisti, z nereálných líbivých slibů. Vždycky
z toho vzejde pošlapání práva, zvůle, nesvoboda
a bída. Tak začínaly obě diktatury minulého století, nacizmus i komunizmus. Nedopusťme, aby jako
následek naší morální krize a proto nezvládnuté
svobody a demokracie se objevila nějaká diktatura
další. Proto Vám radím, proste sv. Václava o jediné.
O statečnost při obhajobě Pravdy, Lásky a Svobody a o zdravý rozum pro nás všechny. Amen.
(Připraveno za použití textů
Mons. Prof. Dr. Petra Piťhy)

SETKÁNÍ SBORŮ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
V BORU U TACHOVA
14. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské
diecéze se uskutečnil v sobotu 6. října 2012 v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova.
Program zahájila v 8.30 hodin mše svatá, při níž zazněly zpěvy z repertoáru gregoriánského chorálu
v podání plzeňské Scholy Cantorum, která působí
při katedrále sv. Bartoloměje.

Ve 13.00 hodin se uskutečnila přehlídka sólových vystoupení jednotlivých sborů.
V 17.00 hodin vyvrcholla celá akce společným koncertem, při němž účinkovaly všechny zúčastněné sbory; celkem zde zazněly hlasy téměř 130ti
zpěváků. Na programu byla díla mistrů dob dávných: J. P. Palestriny, J. S. Bacha, ale i relativně
nedávných: A. Brucknera a i současných autorů, jako jsou např. B. Korejs, St. Jelínek, F. Fresi.
Závěrečného koncertu se zúčastnil také biskup
Mons. František Radkovský.
Závěrečný koncert byl silný zážitek, který přinesl
zpěv neobvykle velkého sboru s krásným repertoárem v nádherném prostředí borského chrámu sv.
Mikuláše. Pro zájemce byla též během celého dne
zpřístupněna čerstvě opravená Borská Loreta.

[ 19

POUŤ MLÁDEŽE S BISKUPEM FRANTIŠKEM
DO DRÁŽĎAN
Ve dnech podzimních prázdnin 26. až 28. října 2012
se vydali mladí lidé z diecéze společně s biskupem
Františkem Radkovským na pouť do Drážďan.
Společenství, modlitba, přítomnost otce biskupa,
prohlídka nádherného města nazývaného Florencie na Labi, koupání v bazénu – to všechno zažili
účastníci během společného putování. Akci uspořádalo občanské sdružení Brána při Diecézním
centru mládeže.
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ

ZAHÁJENÍ ROKU VÍRY
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
Roky víry v diecézi byl zahájen slavnostní mší svatou v katedrále sv. Bartoloměje ve čtvrtek 11. října 2012 s hlavním celebrantem biskupem Mons.
Františkem Radkovským.

Setkání ministrantů plzeňské diecéze se uskutečnilo
v Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích
v pátek a v sobotu 2. a 3. listopadu 2012.

ADVENTNÍ PŮLHODINKY
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
O první neděli adventní 2. prosince v 15.00 hodin byl
v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni zahájen již
XI. ročník Adventních půlhodinek, naplněných var-

hanní hudbou a duchovním zklidněním v očekávání svátků Narození Páně. Jako každoročně i letos
v rámci Adventních půlhodinek vystoupili přední
čeští varhaníci.
2. prosince 2012 varhaník Martin Kubát, duchovní
slovo pronesl biskup Mons. František Radkovský.
9. prosince 2012 Jakub Janšta, 16. prosince Miroslav Pšenička a 23. prosince varhaník světového
jména prof. Jaroslav Tůma.
Adventní půlhodinky nabízejí každoročně varhanní
improvizace na adventní témata a čtení z Bible,
vztahující se k adventní době.

ZÁDUŠNÍ MŠE SV. ZA VÁCLAVA HAVLA
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
U příležitosti 1. výročí úmrtí humanisty, spisovatele
a prezidenta ČR Václava Havla sloužil biskup František Radkovský v úterý 18. prosince 2012 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje zádušní mši sv. za
účasti mnoha Plzeňanů.
[ 21

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO OSAMĚLÉ LIDI
Všichni ti, kdo by zůstali na Štědrý den sami, ať už lidé
mladí či staří, věřící či nevěřící, byli i v tomto roce
zváni na vánoční setkání a pohoštění na Štědrý den
v přízemí Biskupství plzeňského. Mezi účastníky
tradičně přichází i biskup František Radkovský, zpívá s nimi koledy a zpěv doprovází na kytaru.

KŘTY, BIŘMOVÁNÍ A CÍRKEVNÍ SŇATKY
V R. 2012
Počet pokřtěných celkem 791, z toho dětí 493, dospělých 298
Počet biřmovaných osob 280
Počet uzavřených církevních sňatků 139

#5[stavební práce]

Velmi významným stavebním počinem byl projekt
Revitalizace objektu bývalého františkánského
kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění
plzeňské diecéze, který probíhal v letech 2010 –
2012 a o němž se podrobně píše v kapitole IV.

Dále se v roce 2012 se podařilo realizovat stavební práce za více než 45 milionů Kč. Bylo podáno
celkem 154 žádosti o dotace k různým subjektům,
uspělo jich 105.

PŘEHLED HLAVNÍCH OPRAV V DIECÉZI PLZEŇSKÉ V ROCE 2012:
[ 23

Objekt:
Blížejov-kostel sv. Martina-interiér
Bor u Tachova-Loreta-ter. úpravy, dlažba
Nicov-kostel Nar. Panny Marie-oprava střechy
Plzeň.Františkánský klášter- diecézní muzeum
Štěnovice-fara-oprava střechy
Manětín-kostel sv. Jana Křtitele-fasáda
Rokycany-kostel Panny Marie Sněžné-statika
Ostrov-fara-rekonstrukce
Libá-kostel sv. Kateřiny-fasáda
Svatava-fara-rekonstrukce

Farnost:
ŘKF Milavče
ŘKF Bor u Tachova
ŘKF Plánice
Biskupství plzeňské
ŘKF Plzeň-Bory
ŘKF Manětín
ŘKF Rokycany
ŘKF Ostrov
ŘKF Františkovy Lázně
ŘKF Sokolov

Náklady:
470 000,1 045 000,470 000,3 946 000,1 004 000,823 000,556 000,2 205 000,472 000,1 500 000,-

#6[výsledky hospodaření]

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Výnosy ( v tis. Kč)

Biskupství plzeňské

Dotace

Farnosti

57 464

31 115

Nájemné

6 099

8 842

Dary, sbírky, příspěvky

5 628

29 340

Ostatní výnosy

1 493

9 774

70 684

79 071

Celkem
Hlavními zdroji výnosů Biskupství plzeňského v roce
2012 byly dotace a to ve výši 81% z celkových
výnosů, z toho dotace na platy duchovních včetně zdravotního a sociálního pojištění činily 87 %.
Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného a to ve výši 9% z celkových výnosů, dále
významným zdrojem byly dary, příspěvky a sbírky
a to ve výši 8% z celkových výnosů.

Hlavními zdroji výnosů farností v roce 2012 byly dotace, zejména na opravy kulturních památek a to
ve výši 39% z celkových výnosů, další významným
příjmem farností byly dary, příspěvky a sbírky a to
ve výši 37%.
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Náklady ( v tis. Kč)
Mzdové náklady včetně odvodů zdravotního
a sociálního pojištění

Farnosti

55 058*

610

8 490

61 628

977

3 162

Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouhodobý
majetek)

7 627

5 058

Daně, ostatní náklady

1 126

7 734

73 278

78 192

Opravy, režie
Dary, příspěvky
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Biskupství plzeňské

Celkem

*včetně duchovních ve farnostech
Náklady na platy a s nimi spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění představovaly u Biskupství plzeňského nejvyšší náklady a to ve výši 75%
z celkových nákladů. V roce 2012 platilo celkem
183 zaměstnanců, z toho 169 duchovních (průměr-

ný přepočtený stav). Další dle výše byly náklady na
opravy, služby a režie a to ve výši 12%.
Nejvyšší nákladovou položkou u farností byly náklady na opravy kulturních památek a režie. Jejich
výše činila v roce 2012 79% z celkových nákladů.

#7[církevní školství]

Biskupství plzeňské je zřizovatelem těchto církevních škol:
 Církevní gymnázium Plzeň
 Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí
 Mateřská škola kardinála Berana Plzeň

je kolem 500 studentů v osmiletém denním studiu
a kolem 60 studentů v čtyřletém dálkovém studiu.
Škola má úzké kontakty s partnerskými školami ve
Spolkové republice Německo, Francii a Velké Británii.
Ředitel: Mgr. Daniel Petříček

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ
Církevní gymnázium bylo založeno v roce 1992 a je
jediné svého druhu v západních Čechách a v plzeňské diecézi.
Absolventi dosahují 90-95% úspěšnosti v přijímacích
zkouškách na VŠ a VOŠ. V současné době studu-

KONTAKT:
Mikulášské nám. 15
326 00 Plzeň
E-mail: info@cg-plzen.cz
http://www.cirkevni-gymnazium.cz
Telefon: +420 377 248 816
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CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
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CSOŠ Spálené Poříčí je menší škola rodinného typu
nedaleko Plzně s dvacetiletou tradicí. Základním
posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělání v oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost. V budově školy, kompletně opraveném
zámku, se nachází internát pro studenty, dojíždějící
z větších vzdáleností.
Ředitelka: Mgr. Jana Černíková

KONTAKT:
Zámecká 1
335 61 Spálené Poříčí
E-mail: porici@csos.cz
E-mail domov mládeže: domovmladeze@csos.cz
Telefon +420 371 594 492
http://www.csos.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KARDINÁLA BERANA PLZEŇ
V září 2012 otevřená církevní mateřská škola v Plzni
navázala na 19ti letou tradici křesťanské třídy při
90. MŠ v Plzni.
Kapacita školky: 24 dětí, 1 třída – OVEČKY (smíšená
skupina od 3 do 6 let)
Principy MŠ:
Prostřednictvím křesťanské výchovy dětem vštěpovat základní morální hodnoty nenásilnou formou,
pěstování vztahu k tradicím, seznámení se základy křesťanské morálky (učit se zamilovat si dobro),

rozvoj smyslu pro duchovní hodnoty, snaha o vytvoření rodinného prostředí v MŠ, spolupráce s domovy důchodců, s Hospicem sv. Lazara, podpora
integrace cizinců.
Ředitelka: Ilona Tomanová
KONTAKT:
Žlutická 2
323 00 Plzeň
tel: 773 225 779
e-mail: info@mskb.cz
http://www.mskb.cz
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#8[diecézní charita Plzeň]

Účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní
právní subjektivitou, jehož posláním je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství
či národnosti. Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.
Prezident Mons. Vladimír Born, ředitel Ing. Jiří Lodr,
počet zaměstnanců 304, počet stálých dobrovolníků 349.
DCHP zastřešila v roce 2012 provoz 56 registrovaných služeb, 16 neregistrovaných služeb, 2 humanitárních projektů a 7 charitních šatníků. Na těchto
projektech se podílelo 444 profesionálních zaměstnanců a 192 zaměstnanců na dohodu. Dále bylo
zapojeno 159 dobrovolníků, v době Tříkrálové sbírky cca 3 400 dobrovolníků.
DCHP zajišťuje přímé řízení provozů a projektů: Azylový dům Domažlice, Domov pokojného stáří sv.
Alžběty v Plzni, Domov pro matky s dětmi v tísni
Domažlice, Domov pro seniory Bor, Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice a Spálené Poříčí, Dluhová poradna Cheb, Krizová pomoc Cheb,
Noclehárna Betlém Cheb, Středisko sociální reha-

bilitace Cheb, Azylový dům Betlém Cheb, Nízkoprahové denní centrum Cheb, Poradna pro cizince
a uprchlíky Plzeň, Středisko sociální rehabilitace
Plzeň, Terénní krizová služba, Intervenční centrum
Plzeňského kraje, SOS Domažlice, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Volnočasové kluby Duha,
Adopce na dálku, Středisko rozvojové spolupráce,
Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské
Lázně.
KONTAKT:
Statutární adresa:
Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 221 505
Kontaktní adresa:
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 221 540, 377 223 861
E-mail: dchp@dchp.cz
www.dchp.cz
IČO 49774034
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Biskupství plzeňské děkuje všem svým dárcům, a to
jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám,
obcím a městům za ﬁnanční podporu, zejména pak
následujícím organizacím a subjektům:
 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
Plzeňskému kraji
Ministerstvu kultury, odboru církví

Naše poděkování dále patří všem nejmenovaným
dárcům a dobrovolným spolupracovníkům, kteří
nás též podporují jak ﬁnančně tak osobně, zejména
při opravách kostelů, při duchovních akcích apod.

ZÁVĚREČNÉ SLOVO GENERÁLNÍHO VIKÁŘE
MONS. JOSEFA ŽÁKA
Na závěr této výroční zprávy bych rád poděkoval. Aktivity našeho biskupství by nebylo možné uskutečnit bez ﬁnanční podpory našich dobrodinců. Bez
obětavosti kněží, zaměstnanců Biskupství plzeňského a zástupu obětavých laiků si existenci naší

diecéze nelze představit. Chtěl bych podtrhnout
jejich nasazení v práci a modlitbě pro dobro naší
diecéze. S vděčností připomínám naší prezentaci
solidními médii.

