[slovo biskupa Mons. Františka Radkovského]
Vážení čtenáři,
děkuji Vám, že jste vzali do rukou tuto naši výroční zprávu a nahlížíte do ní. Přiblíží Vám naši mladou diecézi, která v roce 2013
oslavila 20 let existence. Na lidský život je to poměrně dost, na život
starobylých církevních institucí, jako bývají diecéze, je to nepatrný
zlomek času. Nicméně, církev tvoří lidé a ti poměřují svůj život lidským způsobem, počítají ho na léta a desetiletí, nikoliv na staletí
a tisíciletí. Z tohoto hlediska je naše mladá diecéze lidskému životu
blíž. Mnozí z nás totiž pamatujeme, kdy a jak začala, a doprovázíme
ji po celou dobu existence, a tedy i tento uplynulý rok 2013.
Během něho se událo mnoho pozitivního i negativního v životě světa, Evropy i naší země, i v našich životech, a odrazilo se to i v událostech diecéze, protože je součástí naší společnosti a my, katolíci
v Západních Čechách, jsme zase její součástí.
Snad největší novostí, ke které došlo v roce 2013 v životě
diecéze, je nastartování ekonomického experimentu, ve kterém má jít o ekonomické osamostatnění církví. Posledních 65
let byly církve ekonomicky závislé na státu. Během komunistické
diktatury i politicky, posledních 25 let už jen ekonomicky. Byly
státem financované, a tím na něm i závislé. Toto má s návratem
majetku církvím skončit. Zatím začala doba postupného odpoutávání, která bude trvat do roku 2029; od roku 2030 si církve musejí
vystačit jen s vlastními prostředky a silami. Tak to bývalo po celá
staletí, téměř nikdo z nás to však už nepamatuje. Musíme tedy získávat nové zkušenosti, s rozvahou a odvahou. Naučit se odpovědně a dobře investovat a podnikat, abychom tak získali peníze na
provoz diecéze i farností, na podporu církevních škol, charitních

zařízení a na opravu kostelů, far a dalších budov. Jestli to dobře
zvládneme, ukáže až budoucnost. Teď však jde o to nastavit dobře
směr, kterým se celý proces bude ubírat.
Tyto dobře postavené ekonomické předpoklady mají umožnit, aby
církve, tedy i naše diecéze, byly úspěšné v tom hlavním: pomáhat
jednotlivcům i společnosti, abychom žili život lidštější, a tedy i ohleduplnější a solidárnější, a proto i spokojenější. Jde o to pomoci nasytit v jednotlivcích i společnosti neustále rostoucí hlad po věcech
duchovních. Lidé si totiž uvědomují, že k tomu, aby prožili šťastný
život, jim nestačí ani svoboda, ani hmotný blahobyt, že potřebují
znát i jeho smysl, a to smysl, který přesahuje omezení dané zrozením a smrtí. Tento smysl si však člověk nemůže sám vytvořit, ten
musí jedině přijmout, jinak nebude nosným základem jeho života.
To přijetí smyslu je víra, ono základní životní rozhodnutí, které nakonec každý člověk nějak dělá. Bohužel ne vždy dobře, jak vidíme
kolem sebe. Už moudrý G. K. Chesterton poznamenal, že člověk,
který nevěří v Boha, věří všemu. Kolem sebe pro to máme dostatek
příkladů.
Křesťané chtějí na základě své vlastní životní zkušenosti nabídnout hledajícím lidem dobré a správné přijetí smyslu života skrze
křesťanskou víru. Jakkoliv můžeme najít dost případů, kdy křesťané svou víru nežili nebo nežijí správně, přesto je jich mnohem
a mnohem víc, kterým víra dala dobře a šťastně a přitom pro druhé
i užitečně prožít svůj život.
S úctou
+ František Radkovský, biskup plzeňský

[údaje o diecézi]
BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ

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 bylo
v závěru roku 2013 celkem v diecézi 69.
Srdce diecéze tvoří katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, patronem
diecéze je blahoslavený Hroznata.
V letošním roce si plzeňská diecéze oslavila 20 let své existence,
a sice hojně navštívenou diecézní poutí do kláštera v Kladrubech
u Stříbra 8.5. a bohatým programem „S důvěrou a nadějí“ na plzeňském nám. Republiky 31. 5. 2013 – viz fotografie v pravém
sloupci.

nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
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, internetové stránky: www.bip.cz
IČ: 45 33 44 39, DIČ: CZ 45 33 44 39
č. ú.: 738 611/0300 ČSOB
STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
Mons. Josef Žák, generální vikář diecéze
biskupští vikáři: P. Alvaro Grammatica ThD., P. ThLic. Krzysztof
Dedek, P. Vojtěch Ondřej Soudský OP.

[hospodaření diecéze v roce 2013]
Výnosy (v tis. Kč)

Biskupství plzeňské

Farnosti

Dotace

1 145

27 243

Nájemné

6 281

7 438

59 795

20 173

2 642

21 661

69 863

76 515

Dary, sbírky, příspěvky
Ostatní výnosy
Celkem
Hlavními zdroji výnosů Biskupství plzeňského v roce 2013 byly příspěvky od státu na provoz, a to výši 79 % z celkových výnosů.
Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného ve výši
9 % z celkových výnosů, dalším významným zdrojem byly dary,
příspěvky a sbírky ve výši 7 % z celkových výnosů.
Náklady (v tis. Kč)

Hlavními zdroji výnosů farností v roce 2013 byly dotace, zejména
na opravy kulturních památek, a to ve výši 36 % z celkových výnosů, další významným příjmem farností byly dary, příspěvky a sbírky
ve výši 26 % a příjmy z nájemného ve výši 10 %.

Biskupství plzeňské

Mzdové náklady včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění

Farnosti

53 389*

589

Opravy, režie

6 902

60 969

Dary, příspěvky

3 639

4 456

Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouhodobý
majetek)

8 163

5 400

Daně, ostatní náklady

1 402

11 547

73 495

82 961

Celkem
* včetně duchovních ve farnostech
Náklady na platy a s nimi spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění představovaly u Biskupství plzeňského v roce 2013
nejvyšší náklady a to ve výši 73 % z celkových nákladů. Dalším
významnou položkou byly náklady na opravy a režie, a to ve výši
9 %. V roce 2013 měla Plzeňská diecéze celkem 178 zaměstnan-

ců, z toho 160 duchovních (průměrný přepočtený stav).
Nejvyšší nákladovou položkou u farností v roce 2013 byly náklady na opravy kulturních památek a režie. Jejich výše činila 73%
z celkových nákladů.

[stavební akce v diecézi realizované v roce 2013]
PŘEHLED HLAVNÍCH OPRAV V DIECÉZI PLZEŇSKÉ V ROCE 2012:
Objekt:
Vysoká, ruina kostela sv. Jana Křtitele – zajištění zdiva kostela a věže
Krásné Údolí, kostel sv. Vavřince – obnova fasády
Dlažov, kostel sv. Antonína – revitalizace
Nicov, kostel Narození Panny Marie – obnova fasády
Letiny – kostel sv. Prokopa – restaurování oltářů
Dýšina, kostel Nejsv. Trojice – fasáda a odvodnění
Manětín, kostel sv. Jana Křtitele – fasáda
Stupno, kostel sv. Vavřince – restaurování výmalby
Bublava, kostel Nanebevzetí Panny Marie – obnova věže
Bor u Tachova, Loreta – fasáda sv. Chýše, restaurování oltáře

Farnost:
ŘKF Mariánské Lázně
ŘKF Toužim
ŘKF Klatovy
ŘKF Plánice
ŘKF Blovice
ŘKF Dýšina
ŘKF Manětín
ŘKF Zbiroh
ŘKF Kraslice
ŘKF Bor u Tachova

Náklady:
1 066 000,1 886 000,3 757 641,600 641,1 792 880,1 145 000,1 143 200,695 460,688 000,1 676 080,-

