[slovo biskupa Mons. Františka Radkovského]
Vážení čtenáři!

V závěru roku vyšla nová publikace z pera historika a kněze
P. PhDr. Jinřicha Zdíka Zdeňka Charouze, O.Praem., Th.D.
o historii plzeňské diecéze s názvem „Plzeňská diecéze Ukazovat s láskou cesty evangelia“. Kniha mapuje nejen
dění v diecézi od jejího vzniku v roce 1993, ale jde ještě
dál do minulosti a odkrývá kořeny křesťanství v západních
Čechách, připomíná známé či pozapomenuté osobnosti
dávné i nedávné církevní historie. To vše je doplněno úryvky z krásné literatury, ilustrujícími danou dobu.
Velmi pozitivně pokračovala spolupráce veřejného života
a života církve například v oblasti financování charitních
služeb, škol či oprav kostelů a kaplí. Všem institucím za to
patří velké poděkování.
S vděčností děkuji za veškeré aktivity i všem kněžím a laikům, zapojeným jak do pastorační služby, tak do administrativy.
S úctou
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

Biskupství plzeňské Vám předkládá krátkou zprávu o své
činnosti v roce 2015. V následujících řádcích naleznete jak
hmotný, tak duchovní rozměr činnosti biskupství a diecéze.
Jednou z hlavních aktivit byly pastorační projekty zapojené
do akcí Evropského hlavního města kultury - Plzeň 2015.
Biskupství aktivně spolupracovalo na tomto mimořádném
projektu nejen při slavnostním zahájení 17. ledna, kdy poprvé zazněly nové zvony katedrály, ale v průběhu celého
roku. Na závěr roku Evropského hlavního města kultury přijel na pozvání jako host města kardinál Gianfranco Ravasi,
prezident Papežské rady pro kulturu, a mimo jiné přednesl
pro veřejnost důležitý projev na téma „Křesťanské kořeny
evropské kultury a její budoucnost”.
Diecéze se společně s celou českou církví připravovala
několik měsíců na Eucharistický kongres, který se konal
v říjnu 2015 v Brně.

[údaje o biskupství a o diecézi]
BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ
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, www.bip.cz
IČ 45 33 44 39, DIČ CZ 45 33 44 39
Č. ú.: 738 611/0300 ČSOB

Diecéze plzeňská římskokatolické církve byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. „Pro Supremis Ecclesiae Pastoris munere“ dne 31. května 1993. Rozloha diecéze činí
9 661 km2, na jejím území žije cca 836 tisíc obyvatel, z toho
118500 tisíc katolíků. Území diecéze zahrnuje část Plzeňského a Karlovarského kraje a zčásti zasahuje i do kraje
Ústeckého a Středočeského.
Diecéze je rozdělena do 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 dohromady celkem 69. V roce
2015 působilo v diecézi 82 kněží, z toho diecézních 56
a řeholních 26. Dále zde působilo 6 jáhnů, z toho 4 trvalí.
Srdce diecéze tvoří katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, patronem diecéze je blahoslavený Hroznata.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
Mons. Josef Žák, generální vikář
BISKUPŠTÍ VIKÁŘI
P. ThLic. Krzysztof Dędek, P. Alvaro Grammatica Th.D.,
P. Vojtěch Ondřej Soudský OP

[přehled nejvýznamnějších výnosů a nákladů]
Výnosy (v tis. Kč)

Biskupství plzeňské

Farnosti

210

30 950

12 846

11 908

Dotace
Nájemné
Dary, sbírky, příspěvky

58 809

15 270

Ostatní výnosy

16 063

21 458

Celkem

87 928

79 586

Hlavními zdroji výnosů v roce 2015 byly příspěvky od státu
(dle zákona 428/2012 Sb.), a to ve výši 60 % z celkových
výnosů. Dalším nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného ve výši 15 % z celkových výnosů.

z celkových výnosů, další významným příjmem farností
byly dary, příspěvky a sbírky ve výši 19 % a příjmy z nájemného ve výši 15 %.
Biskupství plzeňské přijalo v roce 2015 druhou splátku pohle¬dávky od státu z titulu náhrady za nevydaný majetek
(účtováno rozvahově).

Hlavními zdroji výnosů farností v roce 2015 byly dotace,
zejména na opravy kulturních památek, a to ve výši 39 %
Náklady (v tis. Kč)

Biskupství plzeňské

Farnosti

52 098*

385

Mzdové náklady včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění
Opravy, režie

8 982

56 885

Dary, příspěvky

11 068

7 817

Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouhodobý majetek)

12 032

18 007

823

4 691

85 003

87 785

Daně, ostatní náklady
Celkem
*včetně duchovních ve farnostech
Náklady na mzdy a s nimi spojené výdaje na zdravotní
a sociální pojištění představovaly u Biskupství plzeňského
v roce 2015 nejvyšší náklady a to ve výši 61 % z celkových
nákladů. Další významnou položkou byly náklady na opravy a režie a to ve výši 11 %. V roce 2015 měla Plzeňská

diecéze celkem 169 zaměstnanců, z toho kněží a jáhnů 89
(průměrný přepočtený stav).
Nejvyšší nákladovou položkou u farností v roce 2015 byly
náklady na opravy kulturních památek a režie. Jejich výše
činila 65 % z celkových nákladů.

[úkony duchovní správy]
Aktivita za celou diecézi

Počet

Vyučování náboženství (katecheze) na školách a farách

1435

Křty

839

Sňatky uzavřené církevním obřadem

186

Pomazání nemocných

2065

Biřmování

139

Pohřby

816

Svaté přijímání
První svaté prijímání
Kněžské a jáhenské svěcení

445 450
194
3

2015

[výběr pastoračních aktivit]
Projekt Evropské hlavní město kultury
Dne 17. 1. 2015 byl slavnostně zahájen projekt EHMK Plzeň
2015. Na závěr ceremoniálu byla zahrána premiéra „Symfonie zvonů“, původní skladby Marka Ivanoviče, která vyvrcholila prvním společným zvoněním nových zvonů katedrály sv.
Bartoloměje. Biskupství spolupracovalo na projektu EHMK
již několik let a v rámci vlastního projektu „Duše města“ se
do pořádání kulturních aktivit zapojilo i letos.
Den zasvěcených osob
Oslava Dne zasvěcených osob v plzeňské diecézi se konala
7. 2. 2015 v prostorách sídla sester salesiánek v Plzni, kde
současně působí sestry sv. Josefa a Neokatechumenátní
cesta. Setkání se neslo v duchu apoštolského listu papeže
Františka, který adresoval řeholníkům a zasvěceným osobám u příležitosti vyhlášení Roku zasvěceného života. Toto
setkání bylo i letos příležitostí k bratrskému sdílení mezi
komunitami společně s biskupem Františkem.
Formační setkání
Opětovně i v letošním roce probíhal cyklus formačních setkání pro kněze, jáhny, řeholnice a řeholníky, akolyty, lektory a pastorační asistenty. Setkání proběhla v termínech
28. 2., 17. - 19. 4., 3. 10. 2015.
Požehnání první plzeňské nemocniční kaple
Na slavnost sv. Josefa 19. 2. 2015 biskup František Radkovský požehnal první plzeňskou nemocniční kapli v Privamedu. Kromě pravidelných mší svatých se zde pacienti mohou
setkat na duchovní rozhovor s řádovou sestrou, která v nemocnici slouží jako pastorační asistentka.
Setkání mládeže s biskupem
Ve dnech 27. - 28. března 2015 proběhlo tradiční setkání
mládeže s biskupem. V letošním roce bylo setkání zvláštní
tím, že se uskutečnilo „jakoby na cestě do Krakowa“, kde
se v roce 2016 bude konat celosvětové setkání mládeže
s papežem Františkem.
Letnice umělců
Dne 7. 4. 2015 odstartoval již pátý ročník festivalu duchovní kultury „Letnice umělců“. Bohatý program výstav obrazů
a soch, koncerty, odborné přednášky, expozice a autorská
čtení pořádá Biskupství plzeňské společně s Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti, Střediskem západočeských
spisovatelů, Konzervatoří Plzeň a Západočeským muzeem
v Plzni. V rámci letošního festivalu se konalo 15 akcí. Festival skončil v neděli 24. 5. 2015.
Den řezenské diecéze
Setkání s řezenskou diecézí se konalo 25. 4. 2015 během
Bavorského týdne v Plzni v rámci projektru EHMK. Kromě
vzájemného setkání křesťanů z obou diecézí byly připraveny komentované prohlídky katedrály spojené s varhanními

koncerty, komentované prohlídky města a návštěva Muzea
církevního umění plzeňské diecéze. Dovršením tohoto dne
byla česko-německá mše svatá v katedrále.
Noc kostelů 29. 5. 2015
Jednou z největších akcí organizovanou na celém území
diecéze byla Noc kostelů. Letos se zapojilo celkem 141
kostelů, sborů, chrámů a modliteben. Poprvé se také do
Noci kostelů zapojila dvacítka nově přihlášených. Poutníci
si vybírali z 657 programů uskutečněných v podvečerních
až nočních hodinách.
Diecézní evangelizační škola 2015
Součástí Diecézní evangelizační školy byly kursy Pavel,
Izajáš a Dům modlitby. Jednotlivé kursy byly nabídkou
pro všechny věřící, kteří chtějí jednoduchým a praktickým
způsobem předávat evangelium lidem, s nimiž se každodenně setkávají. DEŠ se konala v termínu od 20. července
do 6. 8. 2015.
Diecézní exercicie - „MOJŽÍŠ“
Exercicie byly letos pojaté jako duchovní cesta k vnitřní
svobodě, abychom se mohli stát nástrojem osvobození
pro druhé. Konaly se v termínu 9. - 14. 8. 2015.
Komentované prohlídky katedrály „Otevři oči“
Velký zájem byl o komentované prohlídky katedrály v rámci
EHMK, které se uskutečnily v termínech
Festival PilsAlive
Festival PilsAlive letos nabídl tři různé akce: evangelizační
koncert na nám. Republiky v Plzni 27. 6., Pohádkové náměstí - zábavný program pro děti na konci školního roku
v Plzni na náměstí 30. 6. a hudební část festivalu PilsAlive
2015 v kláštěře Teplá 5. 9. 2015.
Diecézní pouť v Teplé
Hojná účast věřících byla na diecézní pouti 5. 9. 2015. Konala se totiž v obnoveném areálu kláštera v Teplé.
Aktivity Diecézního centra mládeže
Bohatá byla celoroční nabídka aktivit DCM:
1. - 9. 2. Diecézní pouť do Taizé, 20. - 22. 2. Víkend
s Donem Boskem, 27. 2. - 1. 3. Duchovní obnova pro
mládež s P. Vlastimilem Kadlecem, OMI, 11. - 14. 3.
Zimní Alpy, 12. 6. „Night fever“ – evangelizační akce
v Plzni, 13. 6. IX. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích,
26. - 27. 6. Diecézní setkání ministrantů v Domažlicích,
1. - 11. 7. Kajaky v zahraničí, 19. - 25. 7. ÚLET 2015,
16. - 22. 8. Workship 2015, 22. - 29. 8. Tábor ministrantů
v Horní Blatné, 22. - 30. 8. Diecézní výprava mládeže do
Tyrolska, 4. - 5. 9. Diecézní pouť do Teplé s programem
pro mládež, 23. - 25. 10. Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu a Regensburgu.

[školství a charita]
Biskupství plzeňské je zřizovatelem 3 školských zařízení
a 15 charit.
Školské právnické osoby:
Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - 24 dětí*
Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí - 115 studentů*
Církevní gymnázium Plzeň - 550 studentů*
*stav ve školním roce 2015/2016

Charity:
Diecézní charita Plzeň zastřešila v roce 2015 provoz 53 registrovaných služeb, 17 neregistrovaných služeb, 2 humanitární projekty a 8 charitních šatníků. Na těchto projektech

se podílelo celkem 453 zaměstnanců ve všech charitách
a 308 dobrovolníků, v době Tříkrálové sbírky cca. 3 600
dobrovolníků. Podstatou charitní práce obecně je ochota
věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času,
prostředků, znalostí a dovedností. V roce 2015 využilo charitní služby 2260 klientů.
Charity spadající do působnosti Diecézní charity Plzeň:
Městská charita Plzeň, Farní charita Aš, Farní charita Cheb,
Farní charita Chodov, Farní charita Karlovy Vary, Farní charita Kraslice, Farní charita Plzeň-západ, Farní charita Stráž
u Tachova, Farní charita Sokolov, Farní charita Stříbro,
Oblastní charita Bor u Tachova, Oblastní charita Klatovy,
Oblastní charita Ostrov a Oblastní charita Rokycany.

[výběr realizovaných stavebních akcí]
V rámci realizace stavebních prací, rekonstrukcí či jejich
příprav se v plzeňské diecézi v roce 2015 pracovalo na
178 objektech. Většinou se jednalo o kostely a dále o 28
far či jiných objektů. Celkové vynaložené náklady na stavObjekt
Plzeň, Církevní gymnázium
Cheb, kostel sv. Mikuláše

by činily 88 434 501 Kč. Financování stavebních akcí bylo
realizováno biskupstvím a jednotlivými farnostmi i díky
podpoře z programů MK ČR, krajů, měst a obcí, od zahraničních dárců a rodáků.
Farnost

Náklady

-

4 405 000 Kč

Cheb

6 800 000 Kč

Manětín

2 360 956 Kč

Karlovy V. - St. Role

1 550 000 Kč

Plánice

1 423 894 Kč

Plzeň u katedrály

1 381 000 Kč

Strážov, kostel sv. Jiří

Nýrsko

1 060 032 Kč

Luková, kostel sv. Jiří

Manětín

956 984 Kč

Sokolov, kostel sv. Jakuba

Sokolov

476 000 Kč

Kraslice, fara

Kraslice

338 000 Kč

Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné

Rokycany

604 917 Kč

Seč, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Blovice

667 000 Kč

Manětín, fara
Sedlec, kostel sv. Anny
Nicov, kostel Narození Panny Marie
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

2015

