BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2016
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„Kdo miluje, poznává Boha.“
Tomáš Holub, biskup

ÚVODNÍ SLOVO BISKUPŮ
FRANTIŠKA RADKOVSKÉHO
A TOMÁŠE HOLUBA
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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2016 byl pro plzeňskou diecézi mimořádný. Poprvé od začátku její existence v roce 1993 došlo k výměně
v jejím vedení, tedy k výměně diecézního biskupa. Jak známo, podle církevního práva jsou biskupové povinni
při dovršení věku 75 let nabídnout Svatému otci zřeknutí se svého úřadu. To jsem učinil v říjnu 2014 a Svatý
otec jej přijal s tím, abych dále vedl diecézi až do jmenování nového biskupa. Celá diecéze se usilovně modlila
a vyprosila si velmi dobrého kandidáta.
K jmenování došlo 12. února 2016 a nový biskup byl přijat s radostí v zaplněné plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.
Do doby, než se ujal úřadu, jsem byl Svatým otcem jmenován Apoštolským administrátorem plzeňské diecéze
a pověřen tak jejím vedením. Mým úkolem a mojí snahou bylo, abychom spolu se všemi spolupracovníky co
nejlépe připravili svěcení otce biskupa Tomáše a jeho převzetí úřadu. Obojí se konalo při slavnostní bohoslužbě
v sobotu 30. dubna. Byl to vpravdě historický den. Tak jako já jsem byl první biskup, který se ujal vedení plzeňské
diecéze před 23 lety, otec biskup Tomáš byl první biskup, který byl vysvěcen v Plzni, v katedrále sv. Bartoloměje.
Pro nás oba nastala velká změna. On začal působit jako diecézní biskup, zatímco já jsem jako diecézní biskup
působit přestal. Naší společnou snahou bylo, aby převzetí “štafety”, tedy vedení diecéze, proběhlo hladce a úspěšně. Po roce lze říci, že tomu tak bylo. Snažili jsme se o vzájemnou jednotu, protože pro nás oba je rozhodující
prospěch diecéze, její život a její působení ve společnosti. A to vše, díky Bohu, roste.
Otec biskup Tomáš mě po vzájemné dohodě s ředitelem Diecézní charity Plzeň jmenoval jejím prezidentem,
tedy jejím nejvyšším duchovním. Kromě toho zastupuji otce biskupa Tomáše při různých bohoslužbách a jiných
příležitostech, kdy on sám přítomen být nemůže. Pokud mi zbývá čas, rád vypomáhám zvláště o nedělích,
sobotách a svátcích kněžím v různých místech diecéze. Jak je patrné, i emeritní biskup má naplněný program,
i když je více pánem svého času. Díky Bohu za to, že jsem mohl a i nadále mohu sloužit k slávě Boží a prospěchu
všech, ke kterým mě Bůh pošle.
František Radkovský
emeritní biskup plzeňský
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Milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává první výroční zpráva Biskupství plzeňského obsahující výsledky, za něž mohu nést
již částečně zodpovědnost.
Hned na začátku bych chtěl zdůraznit, jak velmi jsem vděčný svému předchůdci biskupu Františkovi za to,
v jakém stavu jsem od něho mohl po svém biskupském svěcení na konci dubna roku 2016 převzít diecézi, a to jak
v oblasti pastorační, tak ekonomické.
V  oblasti pastorační mohu navazovat především na otevřenost a vstřícnost, s níž byla tato diecéze po celá
desetiletí vedena a ke které se i já osobně velmi hlásím. Jsme sice diecézí misijní a chudou, avšak jsme také diecézí, která má ve svém duchovním erbu radost z Hospodina. A ta je také naší hlavní silou a motivací.
Za toto základní nastavení, na něž jsem mohl navázat už v mých prvních aktivitách ve službě biskupa, a to
jak při akcích konaných uvnitř církve, tak při ekumenických setkáních či v  bezproblémové spolupráci se zástupci
veřejného života, Františkovi opravdu děkuji.
V  oblasti ekonomické jsem měl taktéž obrovské privilegium možnosti navázat na kvalitní dílo biskupa Františka
a jeho spolupracovníků, a proto můžete v kapitole týkající se finančních záležitostí biskupství nalézt fakta, která
nejsou jen nějakou prezentací líbivých dat, ale reálným odrazem hospodaření naší diecéze.
I my máme v tuto chvíli před sebou, stejně jako ostatní diecéze v celé České republice, velkou zodpovědnost:
abychom všechny prostředky, jež jsou k dispozici, maximálně využili pro hlásání evangelia a ke službě bližním,
především těm, kteří jsou v nouzi. Aby také, ve způsobu jakým církev komunikuje dovnitř i s veřejností, bylo naše
biskupství vnímáno jako organizace seriózní, flexibilní a dostatečně rychlá.
Toto vědomí zodpovědnosti za budoucnost se vytváří zcela nově, především co se týká nakládání s prostředky,
které přicházejí do diecéze na základě zákona o částečném majetkovém narovnání s církvemi. Ty máme zodpovědnost investovat takovým způsobem, abychom takzvaně „neprojídali“ budoucnost. Abychom dokázali připravit
dostatečný hospodářský základ, z jehož výnosů bude – vedle sbírek a příspěvků věřících – i za mnoho let možné
financovat to, co má církev opravdu dělat: hlásat evangelium, sloužit bližním, vzdělávat či podporovat kulturu.
Z  tohoto důvodu byla na biskupství druhá část roku 2016 věnována vytváření základu pro investiční strategii
a budování týmu, který by se těmto záležitostem věnoval. Věřím, že již rok 2017 bude rokem, v němž naše příprava
ponese své plody.
Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří nás podporují, ať již morálně, finančně či svojí radou. Děkuji také těm,
kteří nám pomáhají realizovat mnohé věci, na něž bychom sami nestačili. Děkuji státní správě, samosprávě, krajanským sdružením z Německa, partnerské diecézi Regensburg a v neposlední řadě velkému množství jednotlivců,
kteří nám fandí a pomáhají podle svých možností.
Vám všem děkuji a modlitba za Vás není jen prázdnou floskulí, ale skutečností, kterou s vděčností konáme.
Tomáš Holub
biskup plzeňský
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Kontakt
Biskupství plzeňské
adresa: nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň

II

telefon: 377 223 112, 731 619 708 (ústředna), 377 225 576 (sekretariát biskupa)
fax: 377 321 917
e-mail: bip@bip.cz
web: www.bip.cz
IČ: 45 33 44 39, DIČ: CZ 45 33 44 39

ÚDAJE
O ORGANIZACI

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Plzeň,
Sedláčkova 26, č. ú.: 738 611/0300
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Statutární orgány
do 30. dubna 2016 		

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

do 15. června 2016 		

Mons. Josef Žák, generální vikář

od 30. dubna 2016 		

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

od 15. června 2016 		

Mons. Krzysztof Dędek, generální vikář

ÚDAJE O ORGANIZACI

Historie a struktura
Biskupství plzeňského
Biskupství plzeňské bylo jako centrální správní úřad Diecéze plzeňské zřízeno dnem jejího založení, 31. května
1993. V čele stanul jako její první biskup Mons. František Radkovský, který diecézi vedl téměř 23 let. 30. dubna 2016
zažila diecéze vůbec své první biskupské svěcení a biskupa Františka ve funkci vystřídal papežem Františkem nově
jmenovaný biskup Mons. Tomáš Holub.
Biskup 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, kterým byl ještě do poloviny roku 2016 Mons. Josef Žák. S účinností od 15. června 2016 byl do této funkce nově jmenován a ustanoven
P. ThLic. Krzysztof Dędek.
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.
Ke správě diecéze má biskup pomocníky – kněze, kteří spravují farnosti, jako základní organizační jednotky
diecéze, dále laické zaměstnance ve farnostech a svůj úřad – biskupství.
Dále biskup jmenoval biskupské vikáře, kteří jsou pověřeni řízením určité oblasti církevního života v  diecézi:
biskupství vikář pro evangelizaci P. ThLic. Alvaro Grammatica, ThD., biskupský vikář pro školství a vzdělávání
P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský OP. Biskupským vikářem pro pastoraci byl do 15. června 2016 P. ThLic. Krzysztof
Dędek, který byl k tomuto datu z  funkce uvolněn. Místo zůstalo neobsazené.
K 31. prosinci 2016 v diecézi působilo 6 trvalých jáhnů a 105 kněží, z toho diecézních 75 a řeholních 30. Průměrný
evidenční počet zaměstnanců Biskupství plzeňského byl ke stejnému dni 190.

Organizační struktura
Biskupství plzeňského
DIECÉZNÍ BISKUP (moc zákonodárná, výkonná a soudní)
Sekretariát diecézního biskupa
Rady a komise diecézního biskupa
		

Biskupská rada (§ 4 kán. 473 CIC)

		

Kněžská rada (kán. 495n. CIC)

		

Sbor poradců (kán. 502 CIC)

		

Ekonomická rada (kán. 493 CIC)

Generální vikář (moc výkonná)
		

Sekretariát generálního vikáře

		

Diecézní konzervátor a soudní znalec v  oboru církevního umění

		

Diecézní organolog

		

Ekonomické oddělení

		

Kancléř a tiskový mluvčí

			

Kancléřství

			

Notář kurie

			

Redakce Zpravodaje plzeňské diecéze a Katolického týdeníku

			

Správa počítačové sítě

		

Právní oddělení

			

Referát pro církevní restituce

			

Referát správy majetku

		

Provozní oddělení

		

Regenschori v  katedrále (pověřený vedením varhaníků a ředitelů kůrů v  diecézi)

		

Správa památkových předmětů

		

Stavební oddělení

Biskupský vikář pro evangelizaci
Biskupský vikář pro školství a vzdělávání
		

Studentská duchovní správa – pastorace vysokoškoláků
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Biskupský vikář pro pastoraci
		

Centrum pro rodinu

		

Diecézní centrum mládeže

		

Diecézní katechetické centrum

		

Kategoriální pastorace

			

Pastorace ministrantů

			

Referát Papežského misijního díla

			

Referát pro duchovní péči o vězně

			

Referát pro duchovní služby v  charitních, sociálních a zdravotnických zařízeních v  diecézi

			

Slovenské katolické centrum

			

Spirituál pro trvalé jáhny plzeňské diecéze

			

Spirituál pro zasvěcené panny plzeňské diecéze

		

Památník obětem zla – Meditační zahrada

		

Pastorační centrum

			

Formační a vzdělávací centrum Pernink

			

Pastorační centrum Horní Blatná

Diecézní církevní soud Plzeň

Instituce zřizované
Biskupstvím plzeňským
Diecézní charita Plzeň

Adresa sídla: Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
Kontaktní adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
IČO: 49774034
www.dchp.cz

Farní charita Aš

Adresa: Mikulášská 9, 352 01 Aš
IČO: 64839991
www.farcaritas.cz

Farní charita Cheb

Adresa: Kostelní nám. 188, 350 02 Cheb
IČO: 73634409
www.charita.farnostcheb.cz

Farní charita Chodov

Adresa: Náměstí Míru 38, 357 35 Chodov
IČO: 69976627

Farní charita Karlovy Vary

Adresa: Svobodova 12, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 49753053
www.kv.charita.cz

Farní charita Kraslice

Adresa: Kpt. Jaroše 2, 358 01 Kraslice
IČO: 70900019

Farní charita Plzeň-Západ

Adresa: Francouzská třída 40A, 326 00 Plzeň
IČO: 736 35 430

Farní charita Stráž u Tachova

Adresa: Stráž 100, 348 05
IČO: 48329151

Farní charita Sokolov

Adresa: J. K. Tyla 531/4 , 356 01 Sokolov
IČO: 03422721

Farní charita Stříbro

Adresa: Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro
IČO: 708 46 596
www.stribro.charita.cz

Městská charita Plzeň

Adresa: Francouzská třída 40A, 326 00 Plzeň
IČO: 453 34 692
www.mchp.cz

Oblastní charita Bor u Tachova

Adresa: 5. května 31, 348 02 Bor
IČO: 48326747
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Oblastní charita Klatovy

Adresa: Měchurova 16, 339 01 Klatovy
Doručovací adresa: Vaclavska 12, 339 01 Klatovy
IČO: 66388830
www.charitakt.cz

Oblastní charita Ostrov

Adresa: Lidická 1036, 363 01 Ostrov
IČO: 49753185
www.ostrov.charita.cz

Oblastní charita Rokycany

Adresa: nám. Josefa Urbana 52, 337 01 Rokycany
Doručovací adresa: Kozlerova 791/II, 337 01 Rokycany
IČO: 48380199
www.charitarokycany.cz

Církevní gymnázium Plzeň

Adresa sídla: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň
IČO: 40527867
www.cirkevni-gymnazium.cz

Církevní základní
a střední škola Plzeň
(bývalá Církevní střední odborná
škola Spálené Poříčí)

Adresa sídla: Táborská 28, 326 00 Plzeň
IČO: 45331227
www.cisplzen.cz

Mateřská škola kardinála
Berana Plzeň

Adresa sídla: Žlutická 2, 323 00 Plzeň
IČO: 71341366
www.mskb.cz

Nadační fond Dominanty

Adresa: nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
IČO: 26414732

Temporalia – Bona s. r. o.

Adresa: nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
IČO: 25225626

Pastorační centrum Horní Blatná

Adresa: Komenského 2, 362 35 Horní Blatná
IČO: 73634565

Formační a vzdělávací centrum
Pernink

Adresa: Karlovarská 107, 362 36 Pernink
IČO: 73634573

Ars Christiana o. p. s.

Adresa: Františkánská 11, 301 00 Plzeň
IČO: 26410087
(Biskupství plzeňské je jedním ze dvou zakladatelů)

Fond udržitelnosti Římskokatolické
církve, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.

Adresa: Radlická 150, 150 00 Praha-Radlice
IČO: 03096629
(Biskupství plzeňské vlastní podíl 1 /9 akcií)

Agricola ISIDOR a.s.

Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 4422261
(Biskupství plzeňské vlastní podíl 1 /9 akcií)

III

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2016
A ČINNOST BISKUPSTVÍ
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SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ
Na konci roku 2015 vyhlásil papež František mimořádný Svatý rok milosrdenství. Celým následujícím rokem až
do oficiálního ukončení 20. listopadu 2016 tak prostupovaly aktivity spojené s tímto tématem.
Svaté brány milosrdenství v plzeňské diecézi
Poprvé v dějinách se při této příležitosti otevřely tzv. Svaté brány milosrdenství nejen v Římě, ale i v jednotlivých
diecézích po celém světě. V plzeňské diecézi se otevřelo 6 svatých bran: 13. prosince 2015 v katedrále sv. Bartoloměje
a v kostele sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově, 1. ledna 2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mariánských Lázních, 5. března 2016 v kostele Narození Panny Marie v Klatovech, 4. dubna 2016 v kostele Zvěstování
Páně v klášteře Teplá a poslední pak 13. listopadu 2016 v Lokti u příležitosti výročí spojeného se sv. Anežkou Českou.

UDÁLOSTI 2016

Dny smíření
Na výše jmenovaných místech se na pokyn biskupa Františka Radkovského také konaly tzv. Dny smíření, které byly
určeny pro věřící z daných vikariátů, a nabízely příležitost osobněji, ale i jako společenství zakusit milost odpuštění.
Součástí tohoto dne byla přednáška o milosrdenství, možnost svátosti smíření, pouť spojená s průchodem Svatou
branou milosrdenství a mše svatá.

Diecézní pouť k římským branám milosrdenství
Vlastní iniciativou biskupství bylo uspořádání Diecézní poutě k římským branám milosrdenství. Ve dnech od 23. září
do 2. října účastníci pod vedením P. Krzysztofa Dędka navštívili kromě čtyř římských bazilik, kde společně prošli
Svatými branami milosrdenství, také města Bologna, Perugia, Orvieto, Assisi a Ravenna.
Den milosrdenství pro rozvedené a znovu sezdané
12. listopadu 2016 zorganizovalo Pastorační centrum Biskupství plzeňského v rámci Svatého roku milosrdenství Den
milosrdenství pro rozvedené i znovu sezdané. Účastníci si vyslechli přednášky P. Aleše Opatrného a sdíleli těžkosti
své životní situace ve společnosti otce biskupa Tomáše a misionáře milosrdenství P. Martina Sedloně, OMI.
Malá pouť za velké věci
Pěší pouť s názvem Malá pouť za velké věci nabídlo Centrum pro rodinu Biskupství plzeňského na podzim 2016
především všem manželským párům. Putování se konalo 1. října z Bezdružic do kláštera Teplá. Probíhalo většinou
v tichu, s několika krátkými mluvenými vstupy o Božím milosrdenství. Program končil průchodem Svatou branou
milosrdenství a mší svatou.

Misionáři milosrdenství
Na doporučení biskupa Františka bylo v diecézi jmenováno sedm misionářů milosrdenství, kteří dostali pověření
od papeže Františka hlásat zvěst o milosrdném Bohu všude, kde budou působit, a pravomoc odpouštět hříchy,
které jsou vyhrazeny pouze Apoštolskému stolci. Byli jimi: P. Alvaro Grammatica, P. Martin Sedloň OMI, P. Vlastimil
Kadlec OMI, P. Günther Eckelbauer OMI, P. Augustin Kováčik OPraem, P. Bonaventura Čapek OFM, P. Romuald Rob
OP a P. Robert Bergman.
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DIECÉZNÍ FORMAČNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ
Biskupství plzeňské uspořádalo v roce 2016 speciální formu setkávání pro pastorační asistenty z celé diecéze, jejímž
cílem byla intenzivní formace. Ve středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích se během roku uskutečnily čtyři
jednodenní setkání (první proběhlo již na podzim roku 2015) pro prohloubení duchovního života ve světle školy
svatého Františka Saleského. Poslední setkání v říjnu 2016 vyvrcholilo mší svatou s udílením lektorátu a akolytátu.

BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum pořádalo během celého roku 2016 v učebnách biskupství Biblické hodiny, pod vedením Josefa
Kaše. Pravidelná setkání – vždy každé první a třetí pondělí v měsíci – byla otevřena všem zájemcům o čtení a sdílení
se nad texty z Písma. Nechyběla ani svědectví života či modlitba.
Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství – Diecézní pouť do Krakowa-Łagiewnik
Biskupství plzeňské se také přidalo k národní pouti milosrdenství ke hrobu sv. Faustyny do polského Krakowa,
kterou pořádala Česká biskupská konference. Ve dnech 27.–29. května 2016 zorganizovalo třídenní autobusovou
pouť pro všechny zájemce z diecéze, aby se mohli zúčastnit nejen společného programu, ale po cestě navštívit
také koncentrační tábor Auschwitz-Bikenau, prohlédnout si památky Karkowa a v užším společenství strávit čas
s doprovázejícím biskupem Tomášem Holubem.

VÝSTAVA O HISTORII A SOUČANOSTI PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Na začátku února Biskupství plzeňské uspořádalo výstavu, která připomněla kořeny víry na území plzeňské diecéze,
historické snahy o zřízení biskupského sídla i to, co se v diecézi během její nedlouhé historie podařilo vybudovat.
1. února 2016 ji oficiálně zahájil biskup František Radkovský a po tři týdny pak zdobila mázhauz plzeňské radnice.
Poté se výstava přesunula do přízemí plzeňského biskupství.

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA ŽIVOT V  MANŽELSTVÍ
Centrum pro rodinu při plzeňském biskupství uspořádalo cyklus sedmi na sebe navazujících úterních setkání pro
zájemce z řad snoubenců a pro všechny další uvažující o sňatku. První setkání se uskutečnilo 2. února 2016. Na programu byla přednáška, svědectví a společná sdílení. Další cyklus se stejným programem odstartoval 13. dubna 2016.

JMENOVÁNÍ NOVÉHO BISKUPA DIECÉZE PLZEŇSKÉ
30. dubna 2016 zažila plzeňská diecéze své první biskupství svěcení. Novým diecézním biskupem, teprve druhým
v pořadí po Mons. Františku Radkovském, byl jmenován Mons. Tomáš Holub. Svěcení přijal z rukou arcibiskupa
Dominika Duky; spolusvětiteli byli emeritní biskup František Radkovský a řezenský biskup Rudolf Voderholzer.
Emeritní biskup František zůstal v Plzni a stal se prezidentem Diecézní charity Plzeň.

zapojit do připravených soutěží, vyslechnout si hudební vystoupení či si prohlédnout výstavu o historii a současnosti
diecéze. Na dvůr Biskupství plzeňského zavítalo na 800 lidí, komentovaných prohlídek se zúčastnilo 180 lidí.

NOC KOSTELŮ NA PLZEŇSKU A KARLOVARSKU
Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, do níž se od samého počátku zapojuje i plzeňská diecéze.
V  diecézi bylo do Noci kostelů 10. června 2016 zapojeno 141 kostelů, kaplí a modliteben devíti křesťanských církví
a sborů. Bylo zaznamenáno přes 35 000 návštěvnických vstupů. Programy na jednotlivých místech byly velmi
rozmanité, od příležitosti jen posedět, nasát atmosféru, zapálit si svíčku, přes tvůrčí dílny a programy pro děti,
komentované prohlídky, výstavy liturgických předmětů a oblečení, až po vystoupení malých i velkých hudebníků
a zpěváků.

POHÁDKOVÉ NÁMĚSTÍ

UDÁLOSTI 2016

Pohádkové náměstí se v Plzni konalo již po třetí, na nám. Republiky dorazilo přes 4 000 návštěvníků. Nadšené děti,
pro něž je právě v poslední školní den 30. června tato akce určena, se zapojily do plnění úkolů na pohádkových
stanovištích či do kreativních workshopů. Byly k dispozici skluzavky, skákací hrad, nechyběli ani hasiči. Akci zorganizovalo Biskupství plzeňské společně se spolkem Přátelé Koinonie.
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LETNICE UMĚLCŮ
Biskupství plzeňské společně s městem Plzeň, Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti, Střediskem západočeských
spisovatelů, Konzervatoří Plzeň a Západočeským muzeem v  Plzni uspořádalo již čtvrtý ročník unikátního festivalu
Letnice umělců spojujícím krásu umění a poselství víry. Program festivalu rozložený do celého roku připomněl
především výročí 700 let od narození Karla IV. Nabídl sérii výstav, koncertů, autorských čtení, odborných přednášek
a besed. Slavnostně zahájen byl 3. května 2016 v katedrále sv. Bartoloměje biskupem Tomášem Holubem, doprovodné
programy probíhaly až do konce roku.

PLZEŇSKÉ DVORKY
28. května 2016 se Biskupství plzeňské připojilo k akci Plzeňské dvorky, kterou poprvé připravila Nadace 700 let
města Plzně. Jejím cílem bylo zpřístupnit a představit i běžně nepřístupné prostory mezi domy v srdci města. Kromě
celodenního volného vstupu na biskupský dvůr a do místní kaple bl. Hroznaty mohli návštěvníci využít také komentované prohlídky interiéru biskupství, z nichž několik z nich vedl architekt Jan Soukup. Návštěvníci se také mohli

DIECÉZENÍ POUŤ DO KLÁŠTERA TEPLÁ
Více než tisíc účastníků se sešlo v sobotu 3. září na diecézní pouti v premonstrátském klášteře v Teplé. Tradiční akce
proběhla ve znamení Svatého roku milosrdenství a vedl ji nový plzeňský biskup Tomáš Holub. Mnoho poutníků
dorazilo pěšky v ranním průvodu z města Teplá. Na klášterním nádvoří je přivítal opat Filip Lobkowicz. Poté následoval
program, který nabídl kající bohoslužbu, promluvy, křížovou cestu, hudební festival PilsAlive a vrcholem pak byla mše
svatá celebrovaná biskupy Tomášem Holubem a Františkem Radkovským. Nechyběla ani příležitost k individuální
modlitbě či požehnání misionářů milosrdenství. Velký ohlas zaznamenalo divadelní představení František blázen,
obdivu návštěvníků se těšilo i rekonstruované křídlo kláštera, které využívá Hroznatova akademie.

PILSALIVE
Festival PilsAlive organizovalo Biskupství plzeňské ve spolupráci se spolkem Přátelé Koinonie již po osmé. Festival
nabídl moderní hudbu a kulturu opírající se o tradiční křesťanské hodnoty. Tento ročník festivalu byl propojen
nejprve s akcí Pohádkové náměstí, která se konala 30. června v Plzni, a následně také 3. září s tradiční diecézní poutí
do Kláštera Teplá. Do festivalu se zapojilo celkem 5 hudebních uskupení.

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ
1. října 2016 se konalo v  katedrále sv. Bartoloměje a v  prostorách Biskupství plzeňského setkání u příležitosti
Světového dne seniorů. Na programu byla přednáška Kateřiny Lachmanové, kající bohoslužba, beseda s emeritním
biskupem Františkem Radkovským a Josefem Kaše a mše svatá s průchodem Svatou branou milosrdenství s biskupem
Tomášem Holubem. Programu se zúčastnilo na 150 lidí.

SVÍCE PRO NAŠE ZEMŘELÉ
Na den Památky všech zemřelých 2. listopadu 2016 pozval plzeňský biskup Tomáš Holub do katedrály sv. Bartoloměje
všechny, kteří ztratili někoho blízkého. Nabídl zde možnost zapálit za ně svíčku, ztišit se a vyjádřit vděčnost za dar
života. Přítomní také mohli jména všech svých blízkých napsat na připravené lístečky, které pak otec Tomáš osobně
předal komunitě trapistických mnichů v klášteře v Novém Dvoře. Ti za všechny uvedené přislíbili modlitbu.

s podstatnými tématy pro možné budoucí vedení mládeže, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Kurz vedl jáhen
Robert Elva Frouz.
Nechyběla ani nabídka sportovních aktivit, na něž jejich pravidelní účastníci trénují a těší se celý rok. V květnu to
byl již X. ročník celodiecézního fotbalového turnaje v Domažlicích, na konci roku v prosinci XI. turnaj ve volejbale,
který se odehrál v Plzni.
Nezapomnělo se ani na ministranty, kteří se v červnu sjeli z celé diecéze do Kralovic a v srpnu spolu prožili letní
ministrantský tábor v Horní Blatné.
V říjnu se mladí vypravili spolu s centrem mládeže na pouť s biskupem Tomášem do Bambergu a Regensburgu
(14.–16. října 2016), při níž nechyběla ani tradiční návštěva Řezna či koupání v bazénu.
Mezi pravidelné aktivity centra mládeže patří především Večery chval, které se konají každé třetí úterý v měsíci ve farním sále či přímo v kostele při františkánském klášteře v Plzni. Skrze písně a modlitby zde mohou příchozí vyjádřit
vděčnost a poděkování za všechno to, co Bůh působí v jejich životech.

POUŤ PRO LIDI BEZ DOMOVA
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Společenství Od srdce k srdci spolu s pastoračním oddělením Biskupství plzeňského uspořádalo 17. listopadu
2016 společnou pouť pro lidi bez domova, a to z Plzně do kláštera v Teplé. Pod vedením Lucie Vavruškové, spolu se
skupinou dobrovolníků, duchovním doprovázejícím P. Martinem Sedloněm, OMI a místními bratry premonstráty
se mohlo cca 15 účastníků povzbudit v naději, že nejsou na své problémy sami a aspoň na chvilku zapomenout
na starosti každodenního života. Vzájemně si vyslechli své životní příběhy, nechyběl ani slavnostní oběd a mše svatá,
při níž se vzpomnělo na ty, kteří na ulici ztratili život.

ADVENTNÍ KURZ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Na začátku prosince 2016 odstartoval v prostorách Biskupství plzeňského nový zábavně vzdělávací cyklus pro děti
plzeňských základních škol 1. a 2. stupně, který se zaměřil na téma adventu a Vánoc. Projekt vymyslela a zrealizovala
s. Benedikta, SCSC, čerstvá posila Diecézního katechetického centra. Přihlásilo se 34 tříd ze 7 škol, celkem 720 dětí,
které se na kurzu postupně vystřídaly.
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AKCE PRO MLÁDEŽ
Diecézní centrum pro mládež nabídlo v roce 2016 opět pestrou nabídku aktivit, ať už sportovního, duchovního
nebo zábavného charakteru.
Perlou mezi řadou celoročních aktivit byl výlet do polského Krakova na Světové setkání mládeže s papežem Františkem
(25.–31. července), jemuž předcházel týdenní diecézní předprogram ve městě Gliwice (20.–25. července). Z diecéze
se na tuto pouť vydalo společně přes 90 účastníků a další desítky po vlastní ose. Měli zde možnost blíže se poznat
se svým novým biskupem Tomášem, který je po celou dobu pobytu doprovázel. Společně se účastnili katechezí,
kulturních akcí, pestrých doprovodných programů, ale především se mohli na živo setkat s papežem Františkem
a vyslechnout si jeho povzbudivá slova adresovaná přímo jim.
Světovému setkání s papežem předcházelo každoroční Diecézní setkání mládeže s biskupem před Květnou nedělí (18.
a 19. března 2016). Tentokrát ovšem nešlo o setkání s jedním biskupem, ale rovnou se dvěma, biskupem Františkem
i nastupujícím biskupem Tomášem. Začalo se páteční křížovou cestou centrem města, jejíž zastavení ztvárňovala
jednotlivá společenství mládeže z farností celé diecéze. Společně se také prošlo Svatou bránou milosrdenství. V sobotu
se program přemístil do auly gymnázia na Mikulášském náměstí, kam také zavítala, jako hlavní přednášející, paní
doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Herci z Hradce Králové přijeli zahrát divadelní hru
Oskar a růžová paní. Stejně jako v loňském roce bylo také na výběr z mnoha zajímavých workshopů, každý z nich
různým způsobem promlouval o milosrdenství. Odpoledne se všichni rozloučili mší svatou s průvodem s ratolestmi.
Z duchovních akcí nabídlo centrum mládeže například postní duchovní obnovu s oblátem P. Vlastimilem Kadlecem,
který jako jeden z diecézních misionářů milosrdenství účastníky provedl tématem Božího milosrdenství a přítomným
pomohl intenzivněji proniknout do příprav na Velikonoce. Víkendové setkání se konalo od 12. do 14. února 2016,
zúčastnilo se ho 10 lidí.
V říjnu byl otevřen již několikátý ročník formační kurzu pro animátory, v němž se 11 přihlášených účastníků seznámilo

KATEDRÁLA A VĚŽ SV. BARTOLOMĚJE
Za rok 2016 jsme v katedrále sv. Bartoloměje přivítali více než 75 tisíc návštěvníků, kteří projevili zájem o prohlídku
samotné katedrály nebo o výstup na věž. Byl tak zaznamenán nárůst návštěvníků zhruba o 9 %, a to z tuzemska
i ze zahraničí.
Pro všechny zájemce, kteří věž katedrály navštěvují opakovaně, připravilo Biskupství plzeňské zvýhodněnou permanentní vstupenku. Jejím zakoupením držitel získal 50% slevu na vstupném při návštěvě katedrály a Meditační zahrady.
Dalším počinem byla příprava netradičních komentovaných prohlídek míst, která nejsou běžně dostupná. Jednalo
se o Večerní komentované prohlídky věže a Komentované prohlídky s architektem, jejichž realizace se připravovala
na rok 2017. Aktivně se také pracovalo na přípravě podkladů pro nový web církevní turistiky.
Před letními prázdninami také pastorační oddělení Biskupství plzeňského nabídlo základním a středním školám
v kraji komentované prohlídky katedrály sv. Bartoloměje. V období od 15. do 28. června 2016 se tak s katedrálou
přišlo seznámit přes 400 žáků a studentů ze sedmi škol.

REVITALIZACE A NÁVŠTĚVNOST MEDITAČNÍ ZAHRADY
Kromě průběžného a stálého udržování zahrady zde od podzimu roku 2016 probíhala rozsáhlá revitalizace, především z důvodu jejího omlazení a udržení pro další generace. Toto místo založené Lubošem Hruškou jako Památník
obětem zla přitahuje stále nové návštěvníky, k 31. prosinci 2016 sem zavítalo 6 372 návštěvníků. Proběhla zde řada
kulturních akcí, církevních obřadů, koncertů a nespočet setkání.
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SPRÁVA MAJETKU, STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST BISKUPSTVÍ
Biskupství plzeňské zajišťovalo správu majetku v roce 2016 prostřednictvím majetkoprávního oddělení. Zabývalo
se tak mimo jiné pronájmy bytových a nebytových prostor, jejich drobnými opravami a údržbou, přípravami
a hodnocením investic, správou lesů a propachtováním zemědělské půdy vykonávaným pro farnosti. Majetkový
úsek zahrnoval také přípravu návrhů převodů, nákupů a prodejů nemovitého majetku farností na základě žádostí
třetích osob nebo z  jejich iniciativ ke schválení příslušnými instituty Biskupství plzeňského.
Rok 2016 byl dalším úspěšným rokem, v  němž bylo realizováno několik investic do nemovitého majetku z  finančních
prostředků restitučních náhrad. Biskupství od roku 1997 investovalo vlastní prostředky do bytových domů, v roce
2016 byly zakoupeny další dva domy Na Jíkalce a v Resslově ulici, počet bytů tak stoupl na 128 a nebytových prostor
na 19. Celková výše těchto dvou investic činila 13 mil. Kč. Cílem biskupství bylo investování finančních prostředků
z náhrad do majetku, který vedle finančního výnosu, potřebného pro zajištění financování hlavní činnosti a části
platů duchovních, bude sloužit obyvatelům Plzně doplněním nabídky velmi žádaného nájemního bydlení.
Majetek, který se vrací církvi, a finanční náhrady za fyzicky nevrácený majetek jsou základem pro zajištění financování
provozu a činnosti církve a jednotlivých farností. Celková částka náhrad se může jevit jako vysoká, ale po rozpočítání
na jednotlivé roky jde v případě Diecéze plzeňské o částku na úrovni ročního rozpočtu obce s pěti tisíci obyvateli.
Proto je pro budoucnost financování katolické církve v diecézi a její služby bližním zcela zásadní se svěřeným
majetkem dobře hospodařit. To znamená investovat státem vrácené prostředky do majetku a činností, které budou
přinášet přiměřený zisk, starat se o majetek s péčí řádného hospodáře, aby tak bylo zajištěno dlouhodobě udržitelné
financování církve.   
Stavební oddělení podalo v roce 2016 celkem 116 žádostí o dotace týkající se oprav a rekonstrukcí far a kostelů.
Z nich bylo uspokojeno 109 žádostí, a to v celkové výši 35 mil. Kč. Podíl vlastních finančních prostředků farností
činil přes 6 a půl mil. Kč. Na opravách památek se Biskupství plzeňské podílelo částkou 478 000 Kč, na další opravy
nemovitostí, demolice apod. proinvestovalo 29 a půl mil. Kč. Celkově provedlo Biskupství plzeňské stavební práce
ve výši 71 785 mil. Kč.

KNĚŽSKÁ A JÁHENSKÁ SVĚCENÍ
V  sobotu 6. srpna 2016 přijali v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni kněžské svěcení z rukou biskupa Tomáše Holuba
jáhni Pavel Fořt a Milan Geiger. Oba novokněží zůstali ve farnostech, kde působili doposud – Pavel Fořt v Domažlicích,
Milan Geiger v Ostrově nad Ohří.
16. října 2016 během nedělní eucharistie v plaském kostele Nanebevzetí panny Marie vysvětil biskup Tomáš k jáhenské
službě Petra Dombka, OMI a Karla Mece, OMI. Petr Dombek zůstal v plaské komunitě misionářů oblátů, Karel Mec
začal působit v německé farnosti ve Fuldě.
O dva týdny později, 29. října, pak přijal v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici též z rukou plzeňského biskupa Tomáše
Holuba jáhenské svěcení Daniel Váhala. Ve službě trvalého jáhna zůstal ve farnosti Jesenice.

ÚKONY DUCHOVNÍ SPRÁVY
K 31. prosinci 2016 Biskupství plzeňské evidovalo na území plzeňské diecéze celkem 788 křtů, 121 biřmování, 195
církevních sňatků a 784 pohřbů. Výuky náboženství na školách a farách se zúčastnilo 988 dětí a mládežníků. Čísla
se v porovnání s posledními roky nikterak významně neodchylují.
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V roce 2016 Biskupství plzeňské nenabylo akcie a vlastní podíly a ani nezřídilo další organizaci.
Dnem 31. prosince 2016 došlo ke sloučení bez likvidace Římskokatolické farnosti Jáchymov se sídlem náměstí
Republiky 127, 362 51 Jáchymov, IČO: 26520958, s církevní právnickou osobou Římskokatolickou farností Ostrov se
sídlem Malé nám. 25, 363 01 Ostrov, IČO: 49750631.
Římskokatolická farnost Ostrov se dnem 31. 12. 2016 stala právním nástupcem.

IV

NABYTÍ AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ,
ZŘÍZENÉ ORGANIZACE
27

Aktivity v  oblasti ochrany životního prostředí jsou úměrné k charakteru činnosti účetní jednotky. Biskupství dodržuje
veškeré povinnosti týkající se předpisů v oblasti životního prostředí.
V rámci vnitřní i vnější komunikace úřadu byla v roce 2016 maximálně podpořena forma elektronické komunikace,
archivace je prováděna digitálním způsobem, dokumenty jsou tak ukládány do elektronické databáze.
Zaměstnanci jsou vedeni ke třídění odpadu dostupností a bezprostřední blízkostí specializovaných kontejnerů.
V roce 2016 Biskupství plzeňské doplnilo kontejner na papír. Došlo také k výměně starých či klasických žárovek
za úsporné žárovky energetické třídy A ++.

V

AKTIVITY V OBLASTI
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Oblast pracovněprávních vztahů je v souladu s ustanoveními zákoníku práce, Kodexem kanonického práva, obecně
závaznými předpisy a vnitřními předpisy organizace. V účetní jednotce nepůsobí odbory.
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Pro Biskupství plzeňské je klíčové zajištění trvalých zdrojů příjmů tak, aby v budoucnu byla Diecéze plzeňská samostatná a soběstačná. Finanční náhrada za nevydaný majetek se nespotřebovává, ale hledají se možnosti efektivního
a zodpovědného investování, a to zejména rozložením rizika diverzifikací investic, kdy výnosy nejsou na sobě závislé.
Dosud hlavními směry investic byly investice do nemovitostí a cenných papírů.
Česká biskupská konference a diecéze založily pro společné investice do veřejně obchodovatelných cenných papírů
katolický fond (Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s)
a společnost pro investování do zemědělské půdy a zemědělských podniků., Agricolu ISIDOR a.s.

VI

Tyto společnosti byly zřízeny za účelem pomoci biskupstvím umísťovat získané prostředky, které nejsou schopny
umístit v rámci své investiční činnosti a projektů, a možnosti shromažďování prostředků do větších investic přesahujících jejich finanční možnosti a též pro diverzifikaci rizika.
Investiční záměry analyzujeme, určujeme úroveň rizika, hodnotíme ekonomické ukazatele, ekonomický přínos,
dopady a možné důsledky z přijatých rozhodnutí. Také využíváme zpětné vazby u realizovaných investic. Nemovitý
majetek máme pojištěný.

INVESTIČNÍ NÁSTROJE;
METODY ŘÍZENÍ INVESTIČNÍCH
A FINANČNÍCH RIZIK
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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