BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017
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Motto diecéze 2017:
„Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení,
a po cestě věčnosti mě veď.“
(Ž 139,23–24)

I

ÚVODNÍ SLOVO BISKUPA
TOMÁŠE HOLUBA
5

Vážení a milí čtenáři naší výroční zprávy za rok 2017,
děkuji velmi, že nám čtením tohoto našeho ohlédnutí za uplynulým rokem věnujete pozornost a že se o nás
zajímáte.
Vůbec totiž není samozřejmost mít zájem o druhého a my Vám chceme naší zprávou ukázat, že také pro nás je
vztah naplněný zájmem skutečnou prioritou: vztah k Bohu a ke konkrétním lidem kolem nás. K těm potřebným,
ale i k těm, kteří právě prožívají radost ze života.
Věřím, že Vás touto zprávou budeme schopni přesvědčit, že naše snaha o vytváření a podporu vztahů je snahou
smysluplnou, která počítá s realitou, ve které ekonomicky i společensky žijeme. Že je ale také snahou s perspektivou a nadějí, které jasně překračují horizonty krátkodobých zájmů i horizonty viditelné jen lidskýma očima.
Chtěl bych moc poděkovat všem svým spolupracovníkům i přátelům či podporovatelům, kteří mohou za to, že
-  alespoň z mého pohledu – Vás čeká radostné čtení o pestrosti, hloubce i zodpovědnosti.
A to vše ve službě vztahu člověka s Bohem a lidí dobré vůle mezi sebou navzájem!
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II

ÚDAJE
O ORGANIZACI

Kontakt
Biskupství plzeňské
adresa: nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
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
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Plzeň,
Sedláčkova 26, č. ú.: 738 611/0300
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Statutární orgány
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský
Mons. Krzysztof Dędek, generální vikář

ÚDAJE O ORGANIZACI

Historie a struktura
Biskupství plzeňského
Biskupství plzeňské bylo jako centrální správní úřad Diecéze plzeňské zřízeno 31. května 1993 dnem jejího založení
papežem Janem Pavlem II. V čele stanul jako 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. S účinností od 15. června 2016
byl do této funkce jmenován a ustanoven Mons. 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.
31. května 2017 byla ustanovena nová funkce generálního vikáře pro Karlovarský kraj, stal se jím Mons. Dr. Jiří
Majkov, ICD. Jemu je svěřen podíl na odpovědnosti biskupské služby pro území vikariátů karlovarského, sokolovského a chebského. Je pověřen především zastupováním ve vztahu k státní a veřejné správě, institucím i široké
laické veřejnosti.
Ke správě diecéze má biskup pomocníky – kněze, kteří spravují farnosti jako základní organizační jednotky
diecéze, dále laické zaměstnance ve farnostech a svůj úřad – biskupství.
Po celý rok 2017 působil v diecézi jako biskupský vikář pro školství a vzdělávání P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský
OP, do 31. května 2017 jako biskupský vikář pro evangelizaci P. ThLic. Alvaro Grammatica, ThD.
K 31. prosinci 2017 v diecézi působilo 80 kněží, z toho 53 diecézních a 27 řeholních, dále 7 trvalých jáhnů.

Organizační struktura
Biskupství plzeňského
DIECÉZNÍ BISKUP
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 – gen. vikář diecéze a gen. vikář pro vikariáty Karlovarského kraje
Sekretariát generálního vikáře
Diecézní konzervátor a  soudní znalec v oboru církevního umění
Diecézní organolog
Ekonomické oddělení
IT oddělení
Investiční a marketingový manažer
Kancléřství
Notář kurie
Redakce Zpravodaje plzeňské diecéze a  Katolického týdeníku
Majetkové oddělení
Památník obětem zla – Meditační zahrada
Oddělení dotací a fundraisingu
Pastorační centrum
Pastorační oddělení
Centrum pro rodinu
Diecézní centrum mládeže
Diecézní katechetické centrum
Kategoriální pastorace
Pastorace ministrantů
Referát Papežského misijního díla
Referát pro duchovní péči o  vězně
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Referát pro duchovní služby v charitních, sociálních a  zdravotnických zařízeních
v diecézi
Regenschori v katedrále (pověřený vedením varhaníků a ředitelů kůrů v diecézi)
Slovenské katolické centrum
Spirituál pro trvalé jáhny plzeňské diecéze
Spirituál pro zasvěcené panny plzeňské diecéze
Právní oddělení
Referát pro církevní restituce
Provozní oddělení
Správa památkových předmětů
Stavební oddělení
Tiskové a PR oddělení
Biskupský vikář pro evangelizaci (do 31. 5. 2017)
Biskupský vikář pro školství a  vzdělávání

ÚDAJE O ORGANIZACI

Studentská duchovní správa – pastorace vysokoškoláků
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: 73635430

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: 70846596
www.stribro.charita.cz

Městská charita Plzeň

Adresa: Francouzská třída 40A, 326 00 Plzeň
IČO: 45334692
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 2017
A ČINNOST BISKUPSTVÍ
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

UDÁLOSTI 2017

Tříkrálová sbírka v diecézi byla zahájena biskupem Tomášem Holubem 2. ledna na plzeňské radnici, poté dramatizací
Vánočního příběhu a požehnáním v katedrále sv. Bartoloměje. Nechyběla ani tradiční jízda koledníků koňským
pivovarským povozem. Biskup Tomáš Holub, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně
podpořili v následujících dnech Tříkrálovou sbírku osobní účastí na koledování. Emeritní biskup František Radkovský
doprovázel jízdu historické Tříkrálové tramvaje hrou na kytaru a zpěvem. Výtěžek Tříkrálové sbírky v plzeňské diecézi
činil 4 406 539 korun a byl rozdělen v následujícím poměru: 30 % pro Domov sv. Aloise, 20 % do farností na akce
pro sociálně slabé děti a mládež, 10 % na osobní asistenci pro ZTP klienty, 30 %  pro Domov sv. Zdislavy pro matky
s dětmi, 10 % na pomoc lidem z ulice a lidem bez přístřeší..

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Setkání při příležitosti Světového dne nemocných proběhlo 11. února. Emeritní biskup František Radkovský celebroval
mši sv. v katedrále sv. Bartoloměje. Poté se účastníci sešli v prostorách biskupství, kde byla jako zdravotní poradkyně
k dispozici zdravotní a řádová sestra sv. Josefa Yaja, informace o charitních službách poskytoval ředitel Městské charity
Pavel Janouškovec. Setkání s udílením svátosti nemocných má na plzeňském biskupství tradici už od roku 2000.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE KARLOVARSKÉHO KRAJE
„Are you ready to say yes?“ Jste připraveni říci Bohu ano? Tato otázka byla mottem i tématem setkání křesťanské
mládeže Karlovarského kraje v sobou 18. února na faře v Ostrově nad Ohří. Účelem bylo zejména, aby se mladí lidé
z regionu seznámili, věděli o sobě, mohli si předávat zkušenost víry a vzájemně se podpořili. Další setkání se pak
uskutečnilo 3. října ve Skalné, tentokrát s výzvou „Vsaď život na Krista!“.

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Ministranti a ministrantky z plzeňské diecéze se sešli o víkendu 17. a 18. března v Salesiánském středisku mládeže
v Plzni. Zavítal mezi ně i biskup Tomáš Holub, který zavzpomínal na své ministrantské začátky. Podruhé se ministranti
a ministrantky sešli 19. a 20. května v klášteře premonstrátů v Teplé. Náplní setkání byly hry a soutěže se zaměřením
k blahoslovenému Hroznatovi. Své znalosti mohli účastníci předvést biskupovi Tomášovi, který je zde opět navštívil.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM
Každoroční Setkání mládeže plzeňské diecéze s biskupem bylo zahájeno 7. dubna křížovou cestou mladých křesťanů
společně s oběma biskupy historickým centrem města Plzně. Křížová cesta byla tentokrát inspirována tématem

křížů - křížů lidské nedokonalosti v podobě strachu, nedůvěry, bolesti, smrti, to vše ztvárněno divadelní scénkou či
zdramatizovaným čtením Písma. 8. dubna setkání pokračovalo v aule gymnázia na Mikulášském náměstí, kde byl
hlavním hostem P. Marián Kuffa, slovenský kněz, který se věnuje bezdomovcům, vězňům, osamělým matkám a dalším,
kdo potřebují pomoc. Hovořil také o své náklonosti k Panně Marii a o velkém významu žen ve světě, o důležitosti
rozdílů mezi muži a ženami, o poslání, ve kterých se nelze zastupovat, ale doplňovat.

VELIKONOČNÍ KURZ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Význam Ježíšova velikonočního příběhu a skutečnost, že velikonoční svátky neznamenají jen barvení vajíček
a chození s pomlázkou, přiblížila školním dětem sestra Benedikta Veselá SCSC ve velikonoční škole, kterou během
postní doby vedla na plzeňském biskupství. Využívala přitom počítačové animace vlastní výroby. V rámci kurzu
dětem promítala projekci Pohádky o srdíčku, kterou sama namluvila a která přináší pohled na to, co je hřích, zloba,
závist a jak se jich lze zbavit. Poté nabídla malým divákům velikonoční příběh formou komiksu, kde se děti samy
zapojily. Následoval hravý kvíz.

VÝTVARNÉ SYMPOZIUM K UCTĚNÍ PAMÁTKY BL. HROZNATY
18.–21. května proběhlo v premonstrátském klášteře v Teplé tvůrčí výtvarné sympozium s cílem umělecky vyjádřit
odkaz blahoslaveného Hroznaty, patrona diecéze, významného muže plzeňského regionu, rytíře a velmože, zakladatele kláštera v Teplé a Chotěšově. Sympozium se stalo součástí vzpomínky výročí 800 let od jeho smrti. Účastníky
sympozia byli zejména studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU se zaměřením na malbu a sochařství.
K nim se připojili umělci z Unie výtvarníků Karlovarského a Plzeňského kraje a výtvarníci z Bavorska v čele s Haraldem
Bäumlerem (Bayerisch-Böhmischer Kulturverein Boheme in Amberg E.V.).
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VÝSTAVA SOUČASNÉHO SAKRÁLNÍHO UMĚNÍ, LETNICE UMĚLCŮ
Pod názvem Člověk je třtina větrem se klátící proběhla v Muzeu církevního umění v Plzni výstava děl se sakrální
tématikou tří desítek současných výtvarných umělců. Zároveň se stala zahajovací akcí festivalu duchovního umění
Letnice umělců, při nichž v rozsáhlém programu západočeští hudebníci, výtvarníci a mistři slova už sedmým rokem
odkrývají křesťanské duchovní kořeny své tvorby.

PLZEŇSKÉ DVORKY
Biskupství plzeňské se zapojilo do akce Plzeňské dvorky, kterou pořádá Nadace 700 let města Plzně, a zpřístupnilo
své nádvoří na jeden den veřejnosti, která si tak 21. května mohla prohlédnout dvě desítky jinak nepřístupných
plzeňských dvorů a dvorků.

POUŤ PRO LIDI BEZ DOMOVA
Dobrovolníci ze sdružení K Srdci uspořádali 27. května pouť pro lidi bez domova. Na 20 poutníků se vydalo tentokrát
na jihočeské mariánské poutní místo Lomec.

UDÁLOSTI 2017

DEN PLZEŇSKÉ MADONY
Slavnost v katedrále sv. Bartoloměje 31. května připomněla 24. výročí vzniku plzeňské diecéze a 800. výročí mučednické smrti bl. Hroznaty. Oznámeno bylo také jméno generálního vikáře pro karlovarskou část diecéze, kterým se stal
P. Jiří Majkov. „Matka Boží je symbolem něčeho, co celá křesťanská kultura nese jako zásadní zkušenost po staletí,“
připomněl v katedrále biskup Tomáš Holub s návrhem, aby do budoucna byl den založení diecéze slaven pod patronací Matky Boží. Poté byla v katedrále odhalena výstava zachycující život, skutky a odkaz blahoslaveného Hroznaty.

LITERÁRNĚ – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ K 800. VÝROČÍ BL. HROZNATY
Do soutěže, která byla určena dětem a mládeži v kategoriích od mateřských škol až po střední školy, byly zaslány
zhruba dvě stovky prací. Vítězům, které vybírala čtyřčlenná porota, předal ocenění osobně biskup Tomáš Holub,
a sice části zúčastněných 6. června v Karlových Varech společně s hejtmankou Janou Vildumetzovou, ostatním, kteří
patří do Plzeňského kraje, pak 8. června v katedrále sv. Bartoloměje. Z vítězných prací byla uspořádána výstava,
která byla od 14. července do 16. září k vidění v tepelském klášteře.

NOC KOSTELŮ V DIECÉZI
Při již tradiční Noci kostelů se 9. června otevřelo 128 chrámů, kaplí a modliteben křesťanských církví. Dohromady
bylo zaznamenáno necelých 30 000 vstupů. Novinkou v Plzni byl historický trolejbus, který návštěvníky dopravoval
k jednotlivým kostelům. Hudbou i slovem v něm vítal cestující emeritní biskup František Radkovský.

PILSALIVE
V rámci křesťanského hudebního festivalu vystoupilo 10. června na nádvoří Biskupství plzeňského 7 hudebních
skupin, které mají na repertoáru křesťanskou hudbu a účinkují při bohoslužbách i na samostatných koncertech.
Festival návštěvníkům podeváté ukázal, že křesťanská hudba neznamená jen tradiční liturgický doprovod v podání
schol a chrámových sborů, ale též moderní rytmickou produkci.

LIGHT4YOU
Chválový večer Light4You přivedl 23. června do kostela Nanebevzetí Panny Marie stovky návštěvníků.  Mladí křesťané
nabízeli v ulicích, barech, restauracích a na dalších místech svíčky a zvali k jejich zapálení, zastavení se a zamyšlení
v kostele ve Františkánské ulici. Málokdo odmítl, a tak nakonec chrámové prostory uvítaly na sedm set návštěvníků,
za doprovodu hudebních skupin Koinonia Jan Křtitel a IGNITE worship z Kroměříže. Předvánoční Light4You se
uskutečnilo 15. prosince za doprovodu kapel Krpál a IGNITE worship. Večer Light4You je organizován pravidelně
dvakrát do roka mladými lidmi ve spojení s misionáři obláty z Plas.
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POHÁDKOVÉ NÁMĚSTÍ
Už čtvrtým rokem obsadily 30. června plzeňské náměstí Republiky pohádkové bytosti, a sice v rámci akce Pohádkové
náměstí, která je vítaným zahájením prázdnin nejen pro školáky, ale i pro děti předškolního věku. Děti si mohly
kromě herních stanovišť užít také skluzavky, skákací hrad a kreativní workshopy. Záštitu nad tímto ročníkem převzali
náměstci hejtmana Plzeňského kraje Ivana Bartošová a Martin Baxa. Poprvé se Pohádkové náměstí představilo také
3. září na náměstí T.G.M. v Dobřanech, v tomto případě na začátek školního roku. Akci každoročně pořádají Přátelé
Koinonie a Biskupství plzeňské.

PUBLKACE O BLAHOSLAVENÉM HROZNATOVI
Některé veřejnosti doposud neznámé informace přinesla publikace Blahoslavený Hroznata, rytíř a řeholník, kterou
při příležitosti 800. výročí úmrtí patrona plzeňské diecéze vydalo Biskupství plzeňské. Autorem je historik, někdejší
knihovník a archivář kláštera premonstrátů v Teplé Dr. Milan Hlinomaz, který se léta věnuje zkoumání života a odkazu
bl. Hroznaty, mimo jiné i v rámci procesu Hroznatova svatořečení.

ŘKF PLZEŇ – BORY PŘEVZALI PAULÍNI
P. Bogdana Stępieńě OSPPE a P. Roberta Jasiulewicze OSPPE, nové duchovní správce farnosti Plzeň - Bory a představitele řádu paulínů, který doposud nebyl v plzeňské diecézi zastoupen, slavnostně uvedl do jejich působiště 6.
srpna biskup Tomáš Holub při mši sv. ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého.

OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
KARDINÁLA BERANA
Mateřská škola kardinála Berana získala díky Západočeské univerzitě prostory pro dvě další třídy v areálu kolejí
v Plzni na Borech. Recipročně mateřská škola umožňuje umístění dětí zaměstnanců univerzity. Třídy byly otevřeny
1. září za účasti biskupů Tomáše Holuba a Františka Radkovského.

DIECÉZNÍ POUŤ DO TEPLÉ

UDÁLOSTI 2017

Stovky lidí všeho věku se vydaly 16. září na pouť plzeňské diecéze do kláštera premonstrátů v Teplé, která se nesla
v duchu 800. výročí mučednické smrti bl. Hroznaty, patrona diecéze, jehož ostatky jsou ve zdejším opatském kostele
uloženy. Poutní mši sv. v opatském kostele celebrovali biskupové Tomáš Holub a František Radkovský společně
s opatem Filipem Lobkowiczem, nechyběly přednášky, diskuse, křížová cesta a bohatý program pro děti a mládež.

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ
Učit se být spokojený, učit se chválit, děkovat, vzpomínat i odpouštět. Být teď a tady s Ježíšem. Pečovat o vztah
s partnerem či partnerkou, ale učit se také být sám. Dokázat si říct o pomoc a učit se umírat. To byly hlavní rady
seniorům od sestry františkánky Marty Lucie Cincialové z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
jejíž přednášce naslouchali účastníci oslavy Světového dne seniorů v plzeňské katedrále 30. září. Následovala živá
debata přítomných, do níž se zapojil i biskup Tomáš Holub.

MŠE SV. NA ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
Mše svaté na zahájení akademického roku, kterou celebroval 4. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie biskup
Tomáš Holub spolu s P. Vojtěchem Soudským, biskupským vikářem pro školství a vzdělávání, se zúčastnily desítky
studentů i představitelé vedení plzeňských vysokých škol a další členové akademické obce.

SETKÁNÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮ DIECÉZE
Tradiční každoroční Setkání chrámových sborů a schol plzeňské diecéze, kde si jednotlivá pěvecká tělesa, věnující
se duchovní hudbě, vyměňují zkušenosti a vzájemně se seznamují se svým repertoárem, proběhlo 14. října v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

SVÍCE PRO NAŠE ZEMŘELÉ
Desítky svíček nejen za zemřelé rodinné příslušníky či přátele, ale i za oběti válek, terorismu, autonehod nebo za ty,
kdo odešli v osamění či neunesli tíhu života, se rozhořely v podvečer dne Památky všech zemřelých 2. listopadu
v katedrále sv. Bartoloměje. Biskup Tomáš Holub sem už druhým rokem pozval širokou veřejnost a sám také celou
dobu provázel slovem, proloženým varhanní hudbou. Přítomní mohli napsat na připravené lístečky jména zesnulých,
na něž vzpomínají a za něž se modlí. Lístky  byly uloženy do dřevěné truhly, kterou od biskupa na místě převzali
trapističtí mniši z opatství v Novém Dvoře a kteří všechny uvedené zemřelé až do Velikonoc zahrnuli do svých modliteb.

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM OSLAVILO ČTVRTSTOLETÍ
Hra na skleněnou harfu sestavenou z různě naplněných skleniček, melodie vybubnované na různě dlouhé trubky,
ale i zpěv padesátičlenného sboru primánů a ocenění úspěšných studentů a věrných profesorů, to vše zaznělo při
slavnostním programu 9. listopadu v kulturním centru Moving Station k 25. výročí založení Církevního gymnázia Plzni.
Ředitel Daniel Petříček společně s generálním vikářem Krzysztofem Dędkem předali ocenění desítkám studentů,
kteří se v nedávné minulosti umístili na předních místech různých mezinárodních či celostátních soutěží ať už svými
dovednostmi matematickými, přírodovědnými, jazykovými, dějepisnými, literárními či sportovními. Ocenění získalo
i osm pedagogů, kteří jsou škole čtvrt století věrni, a také první ředitelka gymnázia Jana Hrbotická, která se o vznik
školy několik měsíců před založením plzeňské diecéze zasloužila.
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ADVENTNÍ KURZ PRO ŠKOLY
Téměř 500 žáků základních škol navštívilo v adventu biskupství, kde se od sestry Benedikty Veselé SCSC dozvídali
stejně jako v loňském roce mnohé o významu adventní doby, Vánoc a jejich symbolů. Setkání byla hravá a interaktivní,
účastníci společně hovořili o vztazích, o rodině, o radostech i bolestech člověka, a sice za pomoci jednoduchých
pomůcek, např. adventního věnce. Sestra Benedikta nabídla školákům i komentované prohlídky Muzea církevního
umění plzeňské diecéze.

VARHANNÍ PŮLHODINKY V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE

UDÁLOSTI 2017

Už po léta nabízejí varhanní půlhodinky návštěvníkům každou neděli adventní možnost spočinutí, zamyšlení a krásný
hudební zážitek. Nechyběly ani letos. První adventní neděli se rozezněly svatobartolomějské varhany improvizací
Martina Moudrého, který od září vystřídal ve funkci ředitele kůru katedrály svého předchůdce Pavla Šmolíka.  Druhá
Varhanní půlhodinka patřila varhanní improvizaci Vladimíra Roubala, o týden později vystoupil Jakub Janšta.

MEMORANDUM O VZNIKU NOVÉHO KOSTELA V PLZNI - LOCHOTÍN
Římskokatolická farnost se dohodla s plzeňským biskupstvím a městem Plzní o spolupráci na projektu „Kostel
pro Lochotín“, jehož cílem je výstavba nového kostela. Ačkoliv se života Římskokatolické farnosti Plzeň - Severní
předměstí v lokalitě rozlehlého lochotínského sídliště účastní na čtyři sta aktivních členů, především rodin s dětmi
a mladých lidí, jediný místní kostelík Všech svatých je vzdálený, špatně dostupný a nevyhovující běžnému provozu.
Situace by se však měla brzy změnit. Nedělní bohoslužby v současné době probíhají v Lochotínském pavilonku,
který však není dostatečně velký, nepatří farnosti a nejedná se o vhodný liturgický prostor. Místo pro nový kostel bylo
vybráno v Komenského ulici v blízkosti tramvajové zastávky. Farnost za tento pozemek nabídla městu jiný, směna
byla odsouhlasena radou a zastupitelstvem. V budoucím objektu je plánováno i zázemí pro aktivity farníků a skautů.
V současné době probíhají přípravné projektové činnosti, ukončení stavby je plánováno do konce roku 2025.

JMENOVÁNÍ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY DIECÉZE
Novou diecézní pastorační radu v prosinci 2017 jmenoval biskup Tomáš Holub a zároveň rozhodl, že od 31. května
2018 je povinností každé farnosti mít vedle ekonomické rady také radu pastorační. „Způsob evangelizace a péče
o věřící je dobré probírat ve společenství, které poskytne pohledy z různých úhlů a z různých částí diecéze, a to
jak od kněží, tak od laiků či laiček. Pak můžeme zodpovědně rozhodovat o způsobu hlásání evangelia,“ odůvodnil
biskup Tomáš existenci diecézní pastorační rady, v níž kromě něj a obou generálních vikářů zasedli další tři duchovní
a šest žen a mužů z řad laiků.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
Bystrík Feranec přijal 26. srpna z rukou biskupa Mons. Tomáše Holuba v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje jáhenské
svěcení.
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MEDITAČNÍ ZAHRADA – PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
V roce 2017 navštívilo Meditační zahradu přibližně přes platících 5 500 návštěvníků, další pak v rámci bezplatných
vstupů např. během Noci kostelů. Proběhla zde řada církevních obřadů, pietní setkání se vzpomínkou na zakladatele zahrady plk. Luboše Hrušku při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin a 10. výročí úmrtí, konaly se zde
svatby, tradiční akce jako „Vítání ptačího zpěvu“, „Advent klepe na dveře“, koncerty, prohlídky s výkladem pro školy
i pro skupiny dospělých, zájezdy a mnoho dalších společenských setkání.

KATEDRÁLA A VĚŽ SV. BARTOLOMĚJE
V roce 2017 do katedrály sv. Bartoloměje zavítalo na 81 tisíc návštěvníků, kteří projevili zájem buď o prohlídku samotné
katedrály nebo o prohlídku věže. V porovnání s loňským rokem byl zaznamenán nárůst počtu návštěvníků zhruba
o 10 %, především díky zahraničním turistům. Pohled na osvětlenou Plzeň nabídly také nové večerní prohlídky věže
katedrály sv. Bartoloměje. První proběhla 24. března, kdy se z ochozu nejvyšší kostelní věže v republice, umístěného
ve výšce šedesáti metrů, k němuž vede na tři sta schodů, účastníci mohli pod vedením průvodkyně kochat výhledem
do všech světových stran. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se tyto prohlídky opakovaly několikrát do měsíce
po celý rok. Před letními prázdninami také pastorační oddělení Biskupství plzeňského nabídlo krajským základním
a  středním školám komentované prohlídky katedrály sv. Bartoloměje.

ÚKONY DUCHOVNÍ SPRÁVY
K 31. 12. 2017 Biskupství plzeňské evidovalo na území plzeňské diecéze celkem 774 křtů, z toho 449 křtů dětí do 1
roku, 158 křtů dětí od 1 do 7 let, 68 křtů dětí od 7 do 14 let a 99 křtů osob starších 14ti let. Proběhlo 196 biřmování,
167 církevních sňatků a 741 pohřbů. Výuky náboženství na školách a farách se zúčastnilo 1191 dětí a mládežníků.
Čísla se v porovnání s posledními roky nikterak významně neodchylují, počet dětí ve výuce náboženství stoupl.

IV

SPRÁVA MAJETKU, STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ
ČINNOST BISKUPSTVÍ

Biskupství plzeňské zajišťovalo správu majetku v roce 2017 prostřednictvím majetkového, provozního a ekonomického 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. 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.
Biskupství plzeňské v roce 2017 pokračovalo v investování do nemovitého majetku z ﬁnančních prostředků
restitučních náhrad. Byly zakoupeny dva domy, Doudlevecká 901/33 a Klatovská1150/66, byl postaven nový dům
v proluce ulice Jablonského 2799/22. Počet bytů ve vlastnictví biskupství k 31. 12. 2017 byl 182, nebytových prostor
20 a parkovacích stání 64. Další investicí byl nákup pozemku v lokalitě Nová Hospoda pro výstavbu bytového domu,
investice do fondu SICAV a společnosti Agricola a.s. Cílem biskupství bylo investování ﬁnančních prostředků z náhrad do majetku, který vedle ﬁnančního výnosu, potřebného pro zajištění ﬁnancování hlavní činnosti a části mezd
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.
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V

NABYTÍ AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ,
ZŘÍZENÉ ORGANIZACE, AKTIVITY V OBLASTI
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

V roce 2017 Biskupství plzeňské nabylo 85 akcií ve společnosti Agricola ISIDOR a.s. a 100% podíl ve společnosti
SOLITAIRE s.r.o..
Ke dni 1. 1. 2017 byla zřízena nová farnost: Římskokatolická farnost Holýšov - sv. Petra a Pavla, IČO: 05675901,
se sídlem: náměstí 5. května 1, 345 62 Holýšov. Území farnosti doposud náleželo Římskokatolické farnosti Staňkov.
Dne 16. 5. 2017 byla zřízena školská právnická osoba Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň;
zápis do rejstříku školských právnických osob dosud nebyl proveden.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou úměrné k charakteru činnosti účetní jednotky. Biskupství
dodržuje veškeré povinnosti týkající se předpisů v oblasti životního prostředí a aktivně vymýšlí nové způsoby šetrného
zacházení se spotřebou energií a materiálů.
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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VI

INVESTIČNÍ NÁSTROJE;
METODY ŘÍZENÍ INVESTIČNÍCH
A FINANČNÍCH RIZIK

Biskupství plzeňské hledá možnosti efektivního a zodpovědného investování, a to zejména rozložením rizika
diverziﬁkací investic, kdy výnosy nejsou na sebe závislé. Investiční záměry analyzuje, určuje úroveň rizika, hodnotí
ekonomické ukazatele, ekonomický přínos, dopady a možné důsledky z přijatých rozhodnutí. Při rozhodování
využívá zpětné vazby u již realizovaných investic. Majetek má Biskupství plzeňské pojištěný.
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.
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VII

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
A PODPOROVATELŮM

Poděkování patří všem velkým i malým dárcům, díky jejichž ﬁnanční a jiné pomoci může Biskupství plzeňské
vykonávat své poslání.
Mezi významné dárce patří Bistum Regensburg (Řezenské biskupství – SRN), Renovabis (SRN), Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj, T-Mobile Czech Republic a.s., Opatství Nový Dvůr.
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