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VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO 2019

Úvodní slovo
Výroční zprávu za rok 2019 uzavíráme v době, kdy nás potkala koronavirová krize. Jsme uzavření a z preventivních
důvodů omezujeme přímé kontakty s lidmi, protože chceme být ohleduplní. Zároveň si uvědomujeme, jak jsou pro

nás důležité osobní vztahy a konkrétní setkávání. Mnozí z nás našli více času na setkání s Bohem v modlitbě. Také
roste naše úcta k těm, kteří obětavě slouží nemocným, jako zdravotníci nebo dobrovolníci.

Výroční zpráva, kterou otevíráte, mluví o minulém roce. Mě těší, že je plná informací o setkáních, aktivitách

i o osobních zkušenostech víry. Právě ty nám vhodně připomínají, že základem víry je vztah, který se projevuje

odvahou důvěřovat, svěřit se, vidět ve světle lásky a taky sloužit. Radost z víry pak vede k tomu, že se o ni dělíme.
V minulém roce jsme zvláště mysleli na to rozdělit se o duchovní bohatství, které jsme dostali. Upřímně děkuji
všem, kteří se do tohoto sdílení aktivně zapojili.

Výroční zpráva je stručným shrnutím mnoha událostí, které se mají vměstnat do několika stran. Proto vypadají
jednotlivé informace spíš jako či ochutnávky, které zvou k dohledání bližších informací nebo zapojení se do vy-

braných témat v dalším roce. Sám pociťuji při čtení těchto stránek vděčnost Bohu i lidem, které vidím za tím vším.
Děkuji také všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, štědrým sponzorům i drobným dárcům, bez nichž by to

všechno nebylo možné. Především však děkuji všem, kteří Boží slovo žijí a vydávají svědectví evangeliu, kteří přispívají k tomu, že naše místní církev je živým společenstvím víry a vzájemné lásky.
S vděčností a přáním všeho dobra od Pána

										
										

+ Jan Graubner

arcibiskup olomoucký,

										 metropolita moravský
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Základní údaje o organizaci
Kontakt

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9
pošt. schr. 193

779 00 Olomouc

tel.: 587 405 411

ID datové schránky: hrthnsr
e-mail: ado@ado.cz
web: www.ado.cz
IČO: 00445151

č. účtu: 377688503 / 0300 (ČSOB Olomouc)

Statutární orgány

Mons. Jan Graubner, arcibiskup

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř
Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář

Další představitelé

P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání a o ministranty
P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D., biskupský delegát pro trvalé jáhny

Mons. Mgr. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou formaci kněží

Mons. Mgr. Josef Šich, biskupský delegát pro stálou formaci zasvěcených panen
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných
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Profil arcidiecéze
Arcidiecéze olomoucká se nachází na území celého Zlínského kraje a částí krajů Olomouckého (okresy Olomouc,

Prostějov, Přerov a Šumperk), Jihomoravského (severovýchod okresů Blansko, Hodonín a Vyškov) a Pardubického
(východní části okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Celková rozloha arcidiecéze činí 10 018 km² a na tomto území žije celkem 1 376 000 obyvatel, z nichž se asi
568 000 (cca 41 %) hlásí ke katolické církvi.

V roce 2019 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 21 děkanátů. Ve 195 farnostech síd-

lil duchovní přímo, zbývajících 223 farností bylo spravováno excurrendo, tedy duchovním dojíždějícím odjinud.
Sídla děkanátů: Holešov, Hranice, Konice, Kroměříž, Kyjov, Olomouc, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šternberk,

Šumperk, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vizovice,
Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.

K arcidiecézi olomoucké v roce 2019 přináleželo 223 kněží, z nichž 205 působilo v aktivní službě. Celkem
202 kněží sídlilo na území arcidiecéze, 9 působilo v jiných diecézích na území ČR a 8 mimo ČR. Na území arcidiecé-

ze vedle toho působilo 26 kněží jiných diecézí. S duchovní správou dále vypomáhalo 91 řeholních kněží, 4 jáhni
– kandidáti kněžství a 37 trvalých jáhnů.

V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahájením kněžské formace, studovali za olo-

mouckou arcidiecézi 3 kandidáti, v Arcibiskupském kněžském semináři se na kněžské působení připravovalo
11 seminaristů.

V arcidiecézi působilo celkem 29 řeholních řádů a institutů: 15 mužských a 14 ženských.
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Struktura arcibiskupství
Arcibiskup olomoucký
Arcibiskupská kurie

● Generální vikáři: odpovědný za oblast ekonomickou a personální; odpovědný za administrativu a pastoraci
(ekumenismus, katechumenát, vězně a řehole)

● Biskupští delegáti: pro pastoraci (církevní školy, katecheze, mládež a rodiny); pro péči o kněžská povolání;
pro péči o ministranty; pro trvalé jáhny; pro stálou formaci kněží; pro stálou formaci zasvěcených panen; pro pastoraci
nemocných

● Interdiecézní soud

Odbory arcibiskupské kurie

Úsek kancléře: kancléřství; právní oddělení; osobní oddělení; evidence; archiv

Ekonomický úsek: ekonomický odbor; odbor správy majetku (investiční a stavební oddělení, oddělení památkové
péče, projektový konzultant, architekt, oddělení evidence a správy majetku, oddělení technické správy); odbor ICT

Pastorační úsek: Centra pro rodinu, pro mládež, pro školy, pro katechety, pro pastoraci nemocných, pro kulturu
(turistické centrum, knihovna); poradny

Rady a komise olomouckého arcibiskupa
● Kněžská rada

● Sbor poradců

● Ekonomická rada
● Pastorační rada

● Liturgická komise (subkomise pro sakrální umění a pro liturgickou hudbu)
11
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Misijní rok
„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu
setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání
hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože ‚z radosti, kterou dává Bůh, není
nikdo vyloučen‘. Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že on už na jeho
příchod čekal s otevřenou náručí…“
									

(Papež František, Evangelii gaudium)

Dne 30. listopadu 2019 uběhlo sto let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež
Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že

jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky.
Na tento úkol církve klade nový důraz papež František, a proto si přál, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako
Mimořádný misijní měsíc, kterému měla předcházet celoroční příprava.

Olomoucké arcibiskupství při této příležitosti jen několik dní před zahájením misijního měsíce října spustilo na

adrese www.ado.cz nové webové stránky arcidiecéze. Web má přispět ke snazší orientaci v životě katolické církve

a nabídnout odpovědi na nejčastější otázky. „Oproti starým stránkám ovšem nabízí i prostor k zamyšlení a čerstvé

impulsy a inspirace ze skutečných příběhů,“ uvedl biskup Josef Nuzík, který na práci týmu připravujícího nový
web dohlížel. Zmínil také: „V duchu hesla tohoto měsíce, které zní ‚Pokřtění a poslaní‘, tak můžeme říct, že i tímto
způsobem posíláme do světa malou a dobrou zprávu o Bohu, který se k nám chce přiblížit.“

Na území arcidiecéze se také 5. 10. uskutečnil Celostátní misijní kongres s mottem „Velká síla malých skutků…“,

do Kroměříže se k němu sjely více než tři stovky dětí z celé ČR. Program tvořila mše svatá s arcibiskupem
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Janem Graubnerem a misijní hra. „Začátek misií je rozdávat radost z Boha. Misionářem je každý z nás – pro ty,

kdo jsou kolem nás: když vidí, že se umíme vyrovnat s problémy, nejsme ztrápení, ale umíme rozdávat radost,
možná se budou ptát. A tehdy máme říct: Protože jsem poznal Boha,“ zmínil olomoucký arcibiskup. Na závěr
programu pak účastníci na památku kongresu vysadili břízu v Podzámecké zahradě.

Výběr z dalších aktivit, které v průběhu celého roku a zvlášť během října připravily jednotlivé farnosti i lidé
na jiných místech, přinášíme níže.

„Pokřtění a poslaní“: Příprava na misijní měsíc

Po celý rok jsme v různých společenstvích rozjímali nad tématy z brožurky „Pokřtění a poslaní“ a zaslouží si pochvalu: byla zpracovaná velmi dobře, srozumitelně a prakticky.

(farnost Bílovice)

Přípravu jsme prožívali celý rok, když jsme se každou třetí neděli v měsíci zamýšleli nad tématem, které bylo pro
daný měsíc navrženo. Také ve farních listech, které vycházejí každou neděli, měli věřící téma uvedeno a k němu na
každý týden k rozjímání úryvek z Písma.

(farnost Kyjov)

Jakmile se na jaře začal chystat program obnovy, k modlitbám za obnovu misijního poslání byla přizvána celá

farnost. Program byl připraven na čtyři páteční večery od druhé poloviny září. Na každý večer bylo zvoleno jedno
téma a také pozván nějaký host, z toho dva večery vedl celý tým, který má zkušenosti s evangelizací. Účast farníků
byla asi trojnásobná oproti všem předchozím jednodenním obnovám.
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(farnost Otrokovice)

Jak se žije jinde: Misijní aktivity menších dětí

Děti s rodiči se během měsíce října každé ráno scházeli v Církevní mateřské škole Ovečka v Olomouci ke společné modlitbě a přitom si přibližovali, jak žijí děti v jednotlivých světadílech: povídali si o bolestech a trápeních,

které sužují děti v různých zemí, zamýšleli se nad tím a následně se pomodlili část růžence, zazpívali písně.
Vyvrcholením těchto setkání pak byla v polovině října mše svatá s biskupem Josefem Nuzíkem.

(farnost sv. Michala – Olomouc)

Již před lety jsme založili misijní klubko, které každý rok pořádá vánoční misijní jarmark. Veškerý výtěžek pak

posíláme na konto Papežských misijních děl. V tento mimořádný misijní rok jsme se snažili misijního ducha ještě
silněji přenést do našich rodin a předat ho i dětem a věříme, že přinese ovoce.

(farnost Kralice na Hané)

V sobotu dopoledne před misijní nedělí se uskutečnilo na faře první setkání misijního klubka dětí, přišlo jich 30.

Na programu byla seznamovací hra s klubíčkem, povídání o papežských misijních dílech a čtyři druhy tvoření pro
misijní jarmark. Misijní klubko se ve farnosti od té doby schází jedenkrát za měsíc.

(farnost sv. Filipa a Jakuba – Zlín)

Začátek misijního měsíce: Duchovní obnova

Mimořádný misijní měsíc jsme zahájili duchovní obnovou, kterou vedl irský misionář P. Pat Collins. V dopoledních
hodinách navštívil Stojanovo gymnázium na Velehradě, měl setkání a přednášku pro vedoucí jednotlivých středi-

sek místní Charity, setkal se s kněžími děkanátů Uherské Hradiště a Uherský Brod. Každé odpoledne pak přednášel farníkům o misijním zapojení do farních společenství a slavil mši svatou.

(farnost Uherské Hradiště)
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Modlitba za potřebné: Prožívání Mimořádného misijního měsíce

Mládež a děti farnosti si na misijní neděli 20. 10. připravili koncert „Dětí pro děti“: téměř hodinový program, kde představili jednotlivé světadíly a jeho nedostatky. Jednotlivé části byly prokládány zpěvem
a hudbou.

(farnost Kostelec u Kyjova)

Na farníky velmi zapůsobilo setkání s P. Josefem Suchárem z Neratova, který hovořil o misijním působení

v našich českých podmínkách, o obnově života obce i farnosti, o zapojení handicapovaných lidí do společenství farní obce.

(farnost Uherské Hradiště)

Každý týden jsme se denně modlili růženec v kostele za jeden z pěti kontinentů, na kterých působí Papežská misijní díla, a také za území v České republice, která jsou rovněž misijními oblastmi a potřebují naši
modlitbu. K vedení modlitby růžence byli vyzváni jednotlivci i celá společenství.

(farnost sv. Filipa a Jakuba – Zlín)

V rámci Misijní neděle jsme se modlili misijní přímluvy za jednotlivé kontinenty. Všechny bohoslužby také
ozvláštnila exotická květinová výzdoba před oltářem i u svatostánku. Před kostelem po celé dopoledne

probíhal misijní jarmark, při kterém si farníci mohli zakoupit koláče, kávu, čaj, misijní mošt, marmelády,
sušenou zeleninu i ovoce, bylinkové čaje, sazenice květin, pletené a háčkované výrobky, výrobky dětí z misijního klubka a další.
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(farnost sv. Filipa a Jakuba – Zlín)
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Podpora misijních zemí

V říjnu byla čtyřikrát bohoslužba za misie, o Misijní neděli se konalo misijní odpoledne s promítáním filmu

o životě a přípravě bohoslovců v Zambii, konala se misijní sbírka. Farnost trvale podporuje karmelitánské misie
Pražského Jezulátka, přispívá na léčbu lepry, podporuje adopcí na dálku studenta v Zambii.

(farnost Uherský Brod – Újezdec)

Děkanát Zábřeh udržuje už 15 roků vazby na misijní farnosti Baie-de-Henne na Haiti, kde letos opět působil lékař

z farnosti Zvole MUDr. Josef Marada. Po návratu z Haiti měl několik besed se zájemci v Zábřehu a okolních farnostech.
(farnost Zábřeh)

K misijním projektům počítáme také pletení obvazů pro nemocné leprou, ke kterému jsme se letos připojili.

Nakoupili jsme už pětkrát přízi, vždy za 1 000 Kč – to je 100 cívek, a z každé cívky se uplete 10–14 obvazů o délce
120 až 150 cm. Přispěli jsme také na poštovné do leprosárií částkou 2 000 Kč. Pro děti v zemích, ve kterých působí
organizace Mary’s Meals, jsme odeslali 48 batůžků a 43 895 Kč, pokladnička je stále v kostele.

(farnost Zábřeh)

Z kostela do ulic: Další misijní aktivity

„Rozhýbej se pro misie“ – účastníci měli oběhnout nebo obejít jedno kolo v městském parku, zapojili se i náhodní chodci. Akci doprovázela prezentace „adoptovaných“ v misiích. Další akce misijního měsíce října: představení

společenství Koinonia Jan Křtitel, „Filipínské rugby“ – promítání filmu a beseda s tvůrcem a přímým účastníkem
těchto misií Martinem Rýznarem, představení Fatimského apoštolátu, fotky a povídání o návštěvě kněží děkaná-

tu v Moldavsku, „dárek pro děti na Ukrajině“ – do přípravy darů pro ukrajinské dětské domovy se zapojily děti
v rámci dětských mší svatých.

(farnost Kyjov)
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V říjnu byli farníci vyzváni, aby si vybrali jednu ulici v našem městě (ale ne tu, ve které bydlí) a prošli jí alespoň

jednou za měsíc s tichou modlitbou na rtech. Měli se zastavit na chvíli u každého domu a za jeho obyvatele se po-

modlit krátkou modlitbu. A v případě, že by se jich někdo zeptal, proč stojí u jejich domu, měli s odvahou přiznat,
že se za ně modlí. Tato akce vycházela z myšlenky papeže Františka, že začátkem evangelizace je modlitba.

(farnost Hluk)

Misijní úsilí pokračovalo také adventní aktivitou s mottem „Misionářem ve Zlíně“. Dospělí i děti při ní připravovali

cestu Pánu do našeho města, do životů svých blízkých a lidí ve svém okolí. Farníci měli možnost zapojit se do tří ak-

tivit: přihlásit se mezi tříkrálové koledníky, modlit se za určitou část Zlína, anebo přinést radostnou zvěst formou
pozvánky na Živý betlém, výrobou andílka na Živý betlém či jinou konkrétní pomocí.

(farnost sv. Filipa a Jakuba – Zlín)

Svědectví v rodinách: Setkání českých a slovenských bohoslovců

Na misijní téma se zaměřil také „bohoslovecký Velehrad“ – 11. pouť kandidátů kněžství a představených seminářů
z České i Slovenské republiky, která se uskutečnila ve dnech 11.–13. 10. a zúčastnilo se jí 260 bohoslovců a stu-

dentů s 25 představenými. Část programu se přitom konala ve vybraných okolních farnostech, kde se představení
a bohoslovci po příjezdu ubytovali v rodinách a strávili s nimi večer. Sobotní program nabídl vedle bohoslužby a prostoru k neformálnímu setkávání také přednášky s misijní tématikou – například o arcibiskupu A. C. Stojanovi nebo

o misijním poslání kardinála Špidlíka. Neděli pak bohoslovci strávili opět v rodinách a ve farnostech, kde s věřícími
slavili mše svaté a vydávali osobní svědectví.
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(Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci)
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„Být jedno“: velehradští studenti pomáhali v rodinách

Stojanovo gymnázium Velehrad připravilo na sobotu 12. 10. den dobrovolné pomoci potřebným rodinám na

Velehradě i v blízkých obcích pod názvem „Být jedno“. Uvědomujeme si, že na život připravujeme nové spoluobčany, kteří budou udávat směr a tempo společnosti. Proto jsme se rozhodli dát studentům zakusit chuť

nezištné služby a dobrovolnické pomoci. K tomu, aby mladí lidé poznali, co přináší „život pro druhé“, přitom
stačilo málo: motyka nebo rýč, pracovní rukavice, prostor k práci a především chuť.

Jako motivace se na škole zformovala první skupinka pěti dobrovolníků „předskokanů“, kteří si vyzkoušeli, co
to obnáší, už počátkem května na kozí farmě. Zanechali tam za sebou kus dobré práce a mladistvého nadšení

a rozbuška byla na světě: tato pětice studentů poté vstoupila do všech tříd ve škole a v radostném duchu předávali svoji zkušenost ostatním. Do konce června se tak zformovala třicetičlenná skupina zájemců.

Samotný den pomoci neměl být jen obyčejnou brigádu, ale chtěli jsme lidem přinést světlo evangelia skrze

lidskou pomoc a naslouchání. Vkládali jsme proto se studenty všechny přípravné kroky do průběžné modlitby, která nás po několik měsíců provázela. Modlili jsme se, aby nám Pán poslal právě ty lidi, které si vyhlédl.

A teprve týden před akcí se podivuhodným způsobem ustavil počet potřebných, což byl pro nás veliký důkaz
toho, že vše řídí samotná Prozřetelnost.

Předvečer misijní soboty jsme strávili modlitbou s vysláním ke službě. V sobotu se pak celkem 34 studentů,

2 absolventi a několik pedagogů rozjelo na 15 míst, kde na nás čekali většinou staří lidé ve svých domácnostech.
Práce byla rozličná: od rytí zahrady, sečení trávy a stříhání růží přes sbírání ovoce a natírání garáže až třeba
k mytí oken, věšení záclon nebo utírání prachu. Den pak ukončila modlitba a povídání v prostorách gymnázia.
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Zkušenost mladých z této akce šla doslova na dřeň: jedni byli překvapeni životním příběhem staré paní, takže

po skončení se za ní jedna čtvrťačka sama vydala, aby jí přivezla drobný dárek, jiní byli svědky toho, jak se

mladí rodiče s láskou starají o své čtyřleté dítě s těžkým mentálním postižením, a další zažili péči o starou,
na půl těla ochrnutou ženu.

Naši studenti odvedli nejen kus pořádné práce, ale projevili také ochotu vstoupit často i do náročných podmínek. Zdá se, že tímto způsobem jsme naplnili záměr misijního měsíce října a darovali našim mladým zkušenost oběti a služby.

(Stojanovo gymnázium Velehrad)

Některé reakce studentů:

„Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“ Ano,

výsledkem naší práce bezpochyby byla porytá zahrádka, umyté nádobí nebo čistá okna. Ale dílo Ducha Sva-

tého přineslo mnohem více – úsměv, naplněná srdce, porozumění, pokoj, mnohdy i slzy v očích. Jeho dílo
neskončilo ve chvíli rozloučení a návratu domů. Jeho dílo žije v srdcích všech, které jsme obdarovali svou
pomocí a ožívá právě teď i v každém, kdo toto čte.

(Nikola Vykydalová, 3. ročník)

Myslím si, že pomoc druhým a vzájemná spolupráce upevnila naše vztahy a hlavně víru. Ta radost z toho, že
jste vykouzlili úsměv na tváři druhému člověku už jenom pouhým stiskem ruky, je nepopsatelná. Překvapila

mě otevřenost a důvěra lidí, kterým jsme pomáhali. Myslím si, že se od nich máme hodně co učit. Díky víkendu „Být jedno“ jsem si více uvědomila, že právě skrze druhé lidi můžeme zažívat nebe na zemi!

(Monika Filáková, 3. ročník)
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Kronika roku 2019
LEDEN

Po celý rok 2019 si lidé v arcidiecézi připomínali výročí Rudolfa Jana – habsburského prince a olomouckého ar-

cibiskupa v letech 1819–1831. „Pocházel z habsbursko-lotrinského rodu, do Olomouce přišel jako 31letý mladý

muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil také zdejší univerzitu, založil huť ve Vítkovicích,
z níž se posléze staly slavné železárny, a v Olomouci nechal vytvořit první parkový prostor, jehož slavná alej do-

dnes nese jeho jméno,“ shrnul význam svého předchůdce v úřadě současný olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Slavnostní zahájení jubilejního roku se uskutečnilo 6. 1. v katedrále sv. Václava v Olomouci, v místě, kde je uloženo
Rudolfovo srdce.

První dny nového roku prožili mnozí věřící při tradiční Tříkrálové sbírce. Kostým koledníků ve skupince, kte-

rou do ulic vyslala Charita Olomouc, oblékl také pomocný biskup Antonín Basler. S pracovníky Charity a také se
studenty Konzervatoře Evangelické akademie a jejich hudebními nástroji se v pondělí 7. 1. vydali po městských
institucích, aby zde předávali radost z narození Krista a také prosili za lidi ocitající se v tísni. „Poprvé jsme přidali

také půlhodinové zastavení před kostelem Panny Marie Sněžné a přáli a žehnali kolemjdoucím,“ přiblížil ředitel

Charity Olomouc Petr Prinz. Celkem v tomto roce vyrazilo do ulic měst a obcí arcidiecéze olomoucké téměř 17 000
koledníků a výtěžek jejich snažení byl opět rekordní: pro potřebné se podařilo vybrat přes 29,8 mil. Kč, o zhruba
1,4 mil. korun více než loni.

Půlstoletí, které v lednu uplynulo od protestního sebeupálení Jana Palacha a jeho smrti, připomenul 16. 1. pietní

akt před olomouckou radnicí. Zúčastnil se ho také arcibiskup Jan Graubner, který přítomným připomenul, že „oběť
Jana Palacha připomíná význam mravní roviny naší existence“ a Palachovo poselství i dnes vyzývá k probuzení

z lhostejnosti a odvaze. Na památku Jana Palacha se pak o tři dny později, ve výroční den jeho smrti, rozezněly
zvony olomouckých kostelů.
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Mší svatou k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, kterou na Velehradě celebroval biskup Josef Nuzík, věřící
20. 1. oslavili prosebnou pouť za jednotu křesťanů. Na závěr bohoslužby pak předal pamětní medaili faráři P. Petru

Přádkovi, SJ, za dlouholetou úspěšnou farní činnost na Velehradě. P. Přádka byl totiž jmenován provinciálem České
provincie Tovaryšstva Ježíšova v Praze.

Šestnáct zástupců z řad správců církevních majetků z celé ČR se 24. 1. sešlo na půdě ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) při ustavující schůzi komory církevních lesů. Jejím cílem je sdílení aktuál-

ních informací, aktivní pomoc členům komory při řešení problematiky správy a hospodaření s lesním majetkem
a jednotné prosazování oprávněných zájmů nestátních vlastníků v lesnické politice. „Jedním z prvních kroků bude

tlak na řešení výše náhrad za újmy vlastníkům lesů, které vznikají při nařízením o omezení hospodaření,“ uvedl
předseda komory a zároveň jednatel ALSOL Petr Skočdopole.

Osamělým, rozvedeným nebo opomíjeným otcům byl určen víkend, kdy mohli se svými dětmi prožít společný čas
v klidu i při hře. Uskutečnil se ve Staré Vodě v Jeseníkách od 25. do 27. 1. v rámci programu „Zodpovědné otcovství“ a měl otcům pomoci pochopit, jak v pokoře přijmout svou cestu mimo manželství a dokázat přitom zaujmout
zodpovědný přístup k dětem.

Setkání u příležitosti vydání knihy „Jano Köhler“ se uskutečnilo 28. 1. v olomouckém arcibiskupském paláci za vel-

kého zájmu veřejnosti. Kniha, kterou požehnal arcibiskup Jan Graubner, vznikla ve spolupráci bývalého kancléře
arcibiskupství Karla Kavičky, historičky umění Silvie Malíkové a restaurátorů Passionarie a Vojtěcha Paříkových.
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ÚNOR

K příležitosti blížícího se 45. výročí úmrtí mučedníka kardinála Štěpána Trochty 6. 4. rozšířila na přelomu ledna

a února třída oboru kuchař-číšník na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách svou praxi o pečení

upomínkových oplatek pro hostie. Pečící stroj a suroviny – pšeničnou mouku z obilí, které bylo vypěstováno dětmi

z druhé třídy místní ZŠ na políčku rodičů kardinála Štěpána Trochty ve Francově Lhotě – dodala Valašská nadace.
Žáci SOU nabízeli tyto oplatky v omezeném množství farnostem a církevním organizacím zdarma.

Arcibiskupství pro rok 2019 připravilo sérii akcí k připomínce arcibiskupa Rudolfa Jana Habsbursko-Lotrinského.
První z nich, přednáška Jindřicha Forejta o osobnosti, od jejíhož zvolení na olomoucký arcibiskupský stolec uběhlo
rovných 200 let, se uskutečnila 7. 2. 2019.

Světový den nemocných, který celá církev slaví v den památky Panny Marie Lurdské 11. 2., připomenuly v celé

arcidiecézi bohoslužby s pacienty, ale třeba i posezení ve sklípku. Arcibiskup Jan Graubner zavítal 6. 2. do Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde po setkání s členy managementu slavil pro šest desítek pacientů a zdravotníků mši svatou v sále Centra klinické gerontologie. U lůžka také navštívil svou bývalou farnici. „Objevil se najednou
ve dveřích pokoje, byla jsem mile překvapená a dojatá. On u nás sloužil asi před pětatřiceti lety v Horní Lhotě, měli
jsme ho rádi,“ zavzpomínala dvaaosmdesátiletá Marie Fojtíková.

Dne 11. 2. se pak arcibiskup Graubner pozdravil také s představiteli Fakultní nemocnice Olomouc a navštívil pa-

cienty na oddělení geriatrie a 2. interní kliniky. V tentýž den se uskutečnilo setkání pomocného biskupa Josefa
Nuzíka s vedením, lékaři a personálem Vojenské nemocnice Olomouc. Biskup Nuzík poté navštívil pacienty na vy-

braných odděleních a v místním kostele sv. Štěpána sloužil mši svatou za pacienty a zaměstnance. Biskup Antonín

Basler celebroval u příležitosti Světového dne nemocných mši svatou ve Strážnici a bohoslužba se v tomto období
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uskutečnila například i v Uherském Hradišti – po jejím skončení se pak zájemci vydali na krátkou pouť s modlitbou křížové cesty s následným posezením ve sklípku.

Liturgickou a akademickou oslavu k zahájení jubilejního roku 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila uspořádala 14. 2.

v olomoucké katedrále sv. Václava Moravskoslezská křesťanská akademie společně s místní farností. Po mši svaté,
kterou celebroval biskup Antonín Basler, následovalo akademické kolokvium s vyučujícími Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc uzavřela v polovině února závazné memorandum s Klubem českých turistů o podpoře značení turistických stezek. Dohoda, která má platit následující dva roky, mimo jiné přislíbila turistům částku padesát tisíc korun na opravu turistických značek v lesích vlastněných arcibiskupstvím.

Na téma „Radost z kněžství“ se ve dnech 25. – 27. 2. zaměřili účastníci každoročního setkání kněží a jáhnů morav-

ské církevní provincie. Tři dny v modlitbách a přednáškách tu s nimi prožili také jejich biskupové. Hlavním bodem
pondělního programu byla přednáška „Ideologie gender a netušené zdroje katolické teologie“, se kterou vystoupil
P. Jan Balík. Úterní program se soustředil na problematiku sexuálního zneužívání dětí, s přednáškou vystoupili dva
odborníci věnující se pomoci obětem, P. Marek František Drábek, OPraem., a sestra Theresien Bartoňová, SMCB.

Výzvu „Nakresli tři krále ve svém městě nebo vesnici“ přijalo více než čtyři sta dětí a dospívajících ve věku od
3 do 18 let. Jejich výtvarné práce se koncem února sešly v sídle arcidiecézního Centra pro rodinný život. Vítězové
soutěže pak byli oceněni během Dne pro malé a velké krále, který v Olomouci 23. 3. uspořádá Charita Olomouc.

Díla různých slohových období i různého obsazení jako soubor skladeb určených pro pohřební liturgii obsahuje

publikace „Všechno, co žijeme s láskou“. Sborník smutečních písní s texty biskupa Josefa Hrdličky vyšel koncem
30

února v Matici cyrilometodějské. Vedle upravených děl slavných klasických autorů obsahuje publikace také díla
současných autorů. Sborník o 116 stranách slouží jako pomůcka pro chrámové kůry k pozvednutí liturgické úrovně pohřebních obřadů.
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BŘEZEN

U příležitosti jubilea 200 let od jmenování Rudolfa Jana do čela arcidiecéze celebroval v katedrále sv. Václava

v samotný výroční den, 24. 3., arcibiskup Jan Graubner slavnostní mši svatou. Po jejím skončení se uskutečnil krátký vzpomínkový obřad v katedrální kryptě – právě zde je totiž, v souladu s přáním kardinála arcibiskupa Rudolfa

Jana, uloženo k věčnému odpočinku jeho srdce. Před začátkem bohoslužby a po ní se také rozezněly všechny katedrální zvony, včetně toho největšího na Moravě. V roce 1827 ho nechal ve Vídni odlít právě arcibiskup Rudolf Jan.
Olomoucký penzion Tõde, který je spravovaný Kongregací sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu

sv. Františka z Assisi, vyhrál 25. 3. soutěž „Stavba roku 2018 Olomouckého kraje“ v kategorii rekonstrukce

měšťanského domu. Penzion Tõde se nachází v klidné části historického centra Olomouce v Hrnčířské ulici
a byl otevřen v roce 2018. Nový penzion má 13 jedno až třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením,
s celkovou kapacitou 25 lůžek.

DUBEN

„Křížovou cestu smíření“, která připomíná zánik obce Símře na Přerovsku a obecněji pak všechny oběti komuni-

stické kolektivizace ze Záhoří, požehnal 7. 4. biskup Josef Nuzík. Konkrétní událostí, od níž se akce odvozuje, je
vyhnání sedláků hospodařících v malé osadě Símře nedaleko Soběchleb. U místní kaple biskup Nuzík požehnal
čtrnáct křížů, které pak lidé nesli v procesí a postupně usazovali při silnici do Soběchleb. „Při setkání jsme mysleli

na všechny, kterých se bolestně dotkla násilná kolektivizace a komunistický teror v 50. letech,“ uvedl iniciátor akce
P. Josef Červenka, farář v Soběchlebech, a dodal: „Nechceme zapomenout, ale ani nenávidět. Chceme jako křesťané
odpouštět a v modlitbě smíření si připomínat památku těch, kteří nespravedlivě trpěli.“

Modlitbou a položením kytic k rakvi kardinála Rudolfa Jana si 9. 4. arcibiskup Jan Graubner, ostravsko-opav-

ský biskup František Václav Lobkowicz a představitelé veřejného života připomněli letošní výročí – dvě století
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od zvolení habsburského prince do čela olomoucké arcidiecéze. Vzpomínkovému obřadu v kryptě kapucínského
kostela ve Vídni byl mimoto přítomen člen habsburského rodu Paul Georg von Habsburg-Lothringen – vnuk císaře
Karla I. – a také vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Českou stranu vedle zmíněných biskupů reprezentovali i zástupci vlády, místní samosprávy a institucí spojených s odkazem Rudolfa Jana.

Návštěvnickou sezonu Arcibiskupského zámku v Kroměříži zahájily o druhém dubnovém víkendu tradiční Poutní
dny, souhrn několika akcí včetně pouti k Panně Marii Sedmibolestné v nedalekém kostele sv. Mořice. Letos měli

poutníci i návštěvníci zámku jedinečnou možnost prohlédnout si nově zrestaurované rukopisy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého. Obě knihy restauroval v průběhu roku 2018 Karel Křenek, se kterým Arcibiskupství olomoucké spolupracovalo již při restaurování Duchkovy bible (1433).

V jarních měsících probíhal i letos v Olomouci festival Paschalia Olomucensia, jehož vlajkovou lodí je unikátní

čtyřiadvacetihodinové čtení z Bible. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se začaly číst 15. 4. v 17 hodin
v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice, do čtení se mohl zapojit každý zájemce. Na Velký pátek

19. 4. se v rámci festivalu uskutečnilo v kině Metropol promítání filmu „Maří Magdalena“, konaly se také dva kon-

certy a během dubna byla v křížové chodbě kostela sv. Michala k vidění výstava Případ Babice, která připomíná
jednak známý vykonstruovaný politický proces z 50. let, jednak dva kněze odsouzené v tomto procesu k smrti –
P. Jana Bulu a P. Jana Drbolu.

Připomínku stého výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka zahájil 27. 4. na Velehradě přednáškou P. Michal

Altrichter, SJ, následovala adorace v bazilice. Mši svatou celebroval biskup Josef Nuzík, homilii pronesl P. Pavel

Ambros, SJ, a zpěvem bohoslužbu doprovázel řeckokatolický sbor z Vranova nad Topľou. Na závěr se biskup Nuzík
s přítomnými kněžími pomodlil u hrobu kardinála.
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Šesté pouti moravských Matic s hlavní mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner ve svatohostýnské

bazilice, se 28. 4. zúčastnili zástupci Matice velehradské, svatohostýnské, cyrilometodějské, radhošťské, svatokopecké, svatoantonínské a zašovské. Odpoledne si také vyslechli přednášku arcibiskupa Graubnera na téma „Misijní
poslání moravských Matic“.

Děti, které zemřely před porodem, při po porodu nebo krátce po něm, má připomínat pietní hrobové místo, které

v dubnu začalo vznikat na ústředním městském hřbitově v Olomouci-Neředíně. Vznik inicioval spolek Dítě v srdci
ve spolupráci s místní pobočkou Hnutí pro život, na ztvárnění se podílel sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák.
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KVĚTEN

Ministrantský den, který bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci pořádají každý třetí rok pro
pomocníky u oltáře, se uskutečnil o státním svátku 1. 5. Akce pro ministranty a ministrantky olomoucké arcidiecéze ve věku 6–25 let se letos zúčastnilo 748 dětí a mladých lidí.

Slavnostním koncertem v kostele sv. Mořice v Kroměříži byla 2. 5. zahájena další sezona projektu Otevřené brány

ve Zlínském kraji. Díky společnému projektu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, Českobratrské církve
evangelické, farností, měst, obcí a dalších partnerů jsou již od roku 2009 vždy v sezoně od května do září zpří-

stupněny významné sakrální stavby na území Zlínského kraje, které si mohou návštěvníci prohlédnout zdarma
s výkladem průvodců. V roce 2019 bylo do projektu zapojeno 26 kostelů.

Osudy desítek rakouských Italů, pro které se před sto lety stal neplánovaným domovem Svatý Kopeček a okolní

obce, připomněly 3. až 6. 5. za značného zájmu veřejnosti „Italské dny“. Program zahájila v pátek vernisáž vý-

stavy dobových fotografií, při které arcibiskup Graubner mimo jiné upozornil na paralelu mezi osudy italských
vyhnanců a životem iráckých křesťanů, kteří se v současnosti vracejí do domovů zničených tzv. Islámským státem.

Italským vyhnancům pak olomoucký arcibiskup v sobotu odpoledne za přítomnosti zástupců měst a obcí z okolí
italského Tridentu na Svatém Kopečku odhalil a požehnal pamětní desku. Ve stejný den se na Svatém Kopečku
představila italská kultura formou prezentace místních produktů, návštěvníci si také vyzkoušeli konverzaci v italštině a ověřovali si znalosti o Itálii formou kvízu.

Lidé působící v duchovní službě v nemocnicích, armádě a věznicích se 15. 5. sešli v Olomouci při prvním ročníku
konference „Mezioborové dialogy kaplanské služby“. Uskutečnila se ve Vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku s tématem „Vztah psychologie a spirituality“.
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Komponovaný pořad „Vzpomínky na pátera Antonína Šuránka“ se 19. 5. uskutečnil na poutním místě Svatý Antonínek u Blatnice při příležitosti dvou důležitých událostí v životě P. Šuránka: před 90 lety byl jmenován spirituálem

kněžského semináře v Olomouci a na podzim roku 1939 pak započal své dílo na Svatém Antonínku. S pořadem
vystoupil štramberský chrámový sbor a členové Divadla Pod věží ze Štramberku, kde P. Šuránek strávil několik
dělnických let poté, co mu byl odebrán státní souhlas ke kněžskému působení.

Farníci, příbuzní a sestry boromejky si 19. 5. v Huštěnovicích připomněli 105. výročí narození Vojtěchy Hasmandové, místní rodačky. Arcibiskup Jan Graubner za ni sloužil mši svatou a na závěr pak požehnal pamětní desku,
která bude umístěna ve zdejším kostele.

V celkem 232 kostelech, kaplích a modlitebnách, které se 24. 5. otevřely na území olomoucké arcidiecéze při dal-

ším ročníku Noci kostelů, evidovali pořadatelé na osmdesát tisíc návštěvnických vstupů, o deset tisíc více než loni.

Mnohé z objektů se přitom návštěvníkům otevřely vůbec poprvé, jako například vojáky poničený a skauty opravený kostel ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá nebo hradní kaple na hradě Bouzov.

Studenti oboru Lesní mechanizátor na Střední odborné škole sv. Jana Boska, kterou v Kroměříži zřizuje olomoucké
arcibiskupství, navštívili v závěru května jednu z největších pil ve střední Evropě – pilu Javořice v obci Ptenský Dvorek.

Obdrželi zde odborný komentář a na vlastní oči viděli, co se děje se smrkovou a jedlovou kulatinou od příjezdu až po
expedici ze závodu. Na zpáteční cestě se pak ještě zastavili ve výrobně voskových mezistěn pro včely v obci Stražisko.

Součástí Svátků města v Olomouci, které mimo jiné připomněly 200. výročí zvolení arcivévody rakouského Rudol-

fa Jana olomouckým arcibiskupem, bylo opět po třinácti letech také provedení „Missa solemnis“ – skladby, kterou
jubilantovi dedikoval jeho učitel a přítel Ludwig van Beethoven. V kostele sv. Mořice s ní 31. 5. vystoupila Moravská
filharmonie Olomouc.
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ČERVEN

Při pouti médií v rukou křesťanů, která se na Velehradě uskutečnila v předvečer Světového dne modliteb za sdě-

lovací prostředky 1. 6., se redaktoři více než desítky sdělovacích prostředků setkali mezi sebou, ale také s těmi,

pro které své zprávy tvoří. Hlavní celebrant mše svaté, ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David, ve svém
kázání vyšel z letošního poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za sdělovací prostředky a ztotožnil
tři úkoly médií se třemi úlohami Ducha Svatého: připomínat Ježíšovo učení, sjednocovat v lásce, a ne proti někomu
nebo něčemu, a také být nástrojem v posvěcování církve.

Poutní mši svatou pro lékaře, zdravotní sestry, nemocniční kaplany a další pracovníky ve zdravotnictví, ale také
pro všechny lidi dobré vůle, celebroval 8. 6. na Svatém Hostýně biskup Antonín Basler. Již podeváté pouť uspořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů.

Na kroměřížském Arcibiskupském zámku se 13. 6. sešli zástupci okolních měst, obcí a regionálních uskupení,

Národního památkového ústavu (NPÚ) a také arcibiskupství, aby společně podepsali Deklaraci kulturního cestovního ruchu. Dokument směřuje k rozvoji udržitelného cestovního ruchu zaměřeného na rozmanitost kulturních,

historických a scénických hodnot památky UNESCO – zámku a zahrad v Kroměříži – včetně okolní krajiny a jejích
společenských vazeb. Deklarace, kterou vedle NPÚ a arcibiskupství podepsali také zástupci Holešova, Hulína, Kojetína, Tovačova, Dubu nad Moravou, Olomouce a také Místní akční skupiny Hříběcí hory, je součástí celoevropského projektu podpory památek UNESCO s názvem World Heritage Journeys.

Jako příležitost k pokání využili 18. 6. duchovní olomoucké arcidiecéze svou pravidelnou pouť za posvěcení kněží.
K pokání za velké kněžské pády související s pohlavním zneužíváním je pozval arcibiskup Jan Graubner.
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Dne 22. 6. přijalo v olomoucké katedrále sv. Václava z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení
devět mužů – čtyři kandidáti kněžství a pět trvalých jáhnů. Jáhny – kandidáty kněžství jsou Josef Hovád z Říkovic,
Dominik Kovář z Lidečka, Milan Maštera z Vyškova–Dědic a Václav Škvařil z Vyškova. Trvalé jáhenství přijali Jan
Černý z Prostějova, Ján Mikolaj ze Svatého Kopečku u Olomouce, Roman Nehera ze Smržic, Josef Pospíšilík z Holešova a František Zakopal z Podivic.

Arcibiskup Jan Graubner udělil 29. 6. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení dvěma jáhnům. Přijal je
Jan Faltýnek z Lipníku nad Bečvou a Ondřej Talaš z Uherského Brodu. Vedle nich byli v roce 2019 vysvěceni na

kněze také dva řeholníci původem z olomoucké arcidiecéze: Marek Mikuláštík z Vizovic, člen kněžské fraternity
misionářů sv. Karla Boromejského, byl vysvěcen 22. 6. v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě, a salesián Jan Fojtů
ze Zlína přijal svěcení 7. 9. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.
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Také jako připomínku několika důležitých výročí – mimo jiné 1150 let od smrti sv. Cyrila a 30. výročí svatořečení
Anežky České – prožili 5. 7. na Velehradě poutníci každoroční Národní cyrilometodějskou pouť. Viditelnou při-

pomínkou historické kontinuity přitom pro přítomné byla přítomnost Palladia země České – kovového reliéfu

s vyobrazením Panny Marie a Ježíška, který podle tradice obdržela sv. Ludmila při křtu z rukou sv. Metoděje na
Velehradě.

Hlavním celebrantem mše svaté, které se zúčastnilo asi pětadvacet tisíc lidí, byl apoštolský nuncius, arcibiskup

Charles D. Balvo. Ve své homilii připomenul, že „poslání svěřené církvi vyžaduje oddanost a soustředěný zájem“.
„My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší, abychom hlásali slovy i skutky radost-

nou zvěst evangelia Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smysl, nabízíme poselství víry, naděje a především lásky,“ uvedl.
V závěru mše svaté předal kardinál Dominik Duka ocenění České biskupské konference vybraným osobnostem.
Řád sv. Cyrila a Metoděje za literární a překladatelskou činnost, básnickou tvorbu a tvorbu písňových textů ob-

držel biskup Josef Hrdlička. Pamětní medaili si odnesla zakladatelka hnutí Modlitby matek v ČR Růžena Fialová,

teolog Mons. Karel Skalický a také německá charitativní organizace Renovabis – za podporu, kterou v uply-

nulých letech poskytla katolické církvi v ČR. Děkovným uznáním pak biskupská konference ocenila manžele

Passionarii a Vojtěcha Paříkovy za významný podíl na obnově Köhlerovy křížové cesty na Svatém Hostýně a také
básnířku Marii Dolistovou a skladatele Jana Zástěru za realizaci cyklu duchovních kantát o českých patronech
a světcích „České nebe“.

Slavnostní mše svatá byla vyvrcholením dvoudenního programu Dnů lidí dobré vůle, který nabídl množství tradič-

ních aktivit pro všechny věkové kategorie. Během předcházejícího večera lidé při koncertu vybrali částku 1,6 mil. Kč
na podporu nadačního fondu Adiuvare.
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U příležitosti desátého výročí úmrtí výjimečného kněze a skladatele liturgických zpěvů Mons. Josefa Olejníka celebroval 11. 7. biskup Josef Nuzík bohoslužbu v Olejníkově – a také svém – rodišti Strání.

Jako připomínka 188. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana byl v olomoucké Rudolfově
aleji 24. 7. vysazen jubilejní strom.

Poslední týden v červenci s přesahem do začátku srpna se uskutečnil 13. ročník „Pěší poutě za umělce“. Putování

z Poličky přes Olešnici, Kunštát, Boskovice, Velké Opatovice do Jaroměřic nabídlo nejen setkání s významnými
osobnostmi minulosti – Bohuslavem Martinů, Františkem Halasem, Ladislavem Kubíčkem nebo Tomášem Špid-

líkem – ale také s výraznou osobností současného jezuitského řádu, knězem Františkem Líznou. V Jaroměřicích,
v cíli poutě, zase poutníci přizvali rodáka z Hradce nad Svitavou P. Engelmara Unzeitiga, mučedníka nacistického
režimu, prostřednictvím jeho myšlenek zaznívajících během modlitby křížové cesty.
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SRPEN

Cukráři a kuchaři se 10. 8. sešli při druhém ročníku své pouti na Svatém Hostýně. Mši svatou ze svátku jejich patro-

na sv. Vavřince zde celebroval biskup Josef Nuzík. „Chceme nejen děkovat za dar jídla a sladkostí a prosit, abychom
těchto darů užívali správně, ale také myslet i na ty, kterým se jídla nedostává,“ připomenul přítomným.

Dne 13. 8. se na půdě Charity Olomouc setkal arcibiskup Jan Graubner s představiteli veřejné správy i zástupci
Charity, aby se společně zaměřili na problém bezdomovectví v olomouckém regionu. „Stále hledáme východiska,

která by měla dopad na řešení této problematiky a přinesla kýžený efekt. Pokud bychom to po celou dobu už
v minulosti nedělali, Olomouc by v dnešní době pocítila bezdomovectví jako mnohem palčivější problém,“ sdělil
ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Dne 17. 8. se na Svatém Hostýně uskutečnila již jedenáctá pouť pedagogů. Mši svatou sloužil P. Jiří Obruča, SJ,
a po ní následovala v Jurkovičově sále přednáška Kamily Bendové s názvem „Moudrost předků“.

Dožínková pouť s poděkováním za úrodu a přijatá dobrodiní se 25. 8. uskutečnila v poutní kapli na Svatém Antonínku u Blatnice. Od farního kostela v Blatnici na ni doputovala krojovaná procesí, hlavní mši svatou celebroval
ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David a odpoledne program završilo kulturní vystoupení.

Děkovat Matce Boží za ochranu a pomoc o prázdninách a prosit o milosti pro školní rok přišli 31. 8. na Svatý Hostýn účastníci tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner, součástí programu

bylo také loutkové představení, stanoviště plná her a soutěží pro děti nebo dobrodružná výprava s misionářem
pro dospívající.
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Během školního roku 2019/2020 probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži zajímavý projekt s názvem

„Za 10 deset“: za deset měsíců představuje deset osobností, které mohou inspirovat, a jejich prostřednictvím také

deset ctností, které mohou člověka obohatit. V listopadu tak studenti s Anežkou Českou cvičili ctnost spravedlnosti,
v prosinci s Josefem Toufarem trpělivost a v březnu zase s Řehořem Mendelem naději.

Ani nepříznivé počasí neodradilo o druhém zářijovém víkendu od prohlídek budov arcibiskupství v rámci Dnů

evropského dědictví. Celkem je navštívilo okolo 1 500 návštěvníků, z celkového počtu si palác prohlédlo na tisíc

zájemců. Pracovníci turistického provozu arcibiskupského paláce realizovali zkrácené prohlídky reprezentačních
prostor s květinovou výzdobou. V sousedství arcibiskupského paláce byla otevřena také Arcibiskupská knihovna.

Mší svatou s arcibiskupem Janem Graubnerem v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné a poté hudebními a tanečními vystoupeními v nedalekém areálu Muzea umění oslavili Romové z celé ČR i Slovenska 14. 9. jedenadvacá-

tý ročník své pouti. Námětem pro ni bylo duchovní téma s názvem „Můj Bůh“, při mši svaté děti v obětním průvodu
přinesly předměty spjaté s romskou historií: kolo od vozu, romskou vlajku, housle a kříž z pěšího průvodu.

Líbí se Bohu mé podnikání? Jsme užiteční? A kam vlastně směřujeme? Také na tyto otázky se pokusila odpovědět
konference „Podnikání podle Ducha“ 21. 9. na Velehradě. Mezi řečníky vystoupil například manažer z Neratova
Antonín Nekvinda, členové tradiční zemědělské rodiny Netíkových, manažer Google Belgium Ondrej Sočuvka, děkan olomoucké teologické fakulty Peter Tavel, OP, nebo sestra Vojtěcha Zikešová z Kongregace sester Neposkvr-

něného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, která v Olomouci provozuje klášterní kavárnu. A stejně
jako předcházejícího roku vystoupil na konferenci také biskup Josef Nuzík a promluvil na téma „Církev, restituce
a Duch Svatý“.
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Jarmark s produkty církevních společností, bohoslužba s poděkováním za dary polí, vinic a lesů tvořil náplň pro-

gramu, který 22. 9. uspořádala v olomoucké katedrále a jejím okolí Metropolitní kapitula u sv. Václava. Atmosféru
díků za úrodu navodila bohoslužba, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Bohaté občerstvení, včetně zvěřinového guláše zajistila restaurace a pizzerie U Kristýna a zájemcům se nabídla také ochutnávka vín z arcibiskupských sklepů.

Charita Olomouc získala nové prostory pro domácí zdravotní a hospicovou péči v městské části Olomouc-Řepčín.

Zázemí Střediska zdravotních služeb požehnal 26. 9. biskup Josef Nuzík za přítomnosti zástupců Olomouckého
kraje a Statutárního města Olomouc.

Mši svatou o slavnosti sv. Václava, hlavního patrona olomoucké arcidiecéze, celebroval 28. 9. v katedrále zasvěcené
tomuto světci, arcibiskup Jan Graubner. V průběhu bohoslužby také požehnal obraz Panny Marie Lidické – dílo
Zdirada Čecha bylo inspirováno hrdinstvím lidického faráře Josefa Štemberky.

Poslední zářijový víkend se na polesí Rejvíz ve správě společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., odehrál jeden ze závodů běžeckého seriálu Czech Ultra Trail Tour, kterého se účastnila více než stovka vytrvalostních

běžců. Podstatnou část výtěžku z náročného závodu se rozhodli pořadatelé věnovat na spolek Parent project, který
pomáhá dětem se svalovou dystrofií.

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference

a ve spolupráci s Centrem pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého uspořádala ve dnech 30. 9. – 3. 10.
na Velehradě patnácté formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách, tentokrát na téma „Paliativní péče v nemocnici“.
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S nečekaně velkou odezvou se setkala akce společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, při které lidé 12. 10.
vysázeli na kalamitní holině u obce Rajnochovice zárodek budoucího lesa. Více než šest stovek dobrovolníků během pěti hodin vysadilo téměř deset tisíc sazenic dubů a buků.

Již posedmnácté se v Olomouci 19. 10. sešli lektoři Božího slova z arcidiecéze olomoucké. Dopolední čas věnovali

problematice lektorské služby, následovala mše svatá a občerstvení s neformálním povídáním o lektorské službě.
Setkání završila prohlídka arcibiskupského paláce.

V rámci svého plenárního zasedání, které se ve dnech 21.–23. 10. vůbec poprvé uskutečnilo na Svatém Hostýně,
slavilo na 20 biskupů Čech, Moravy a Slezska v úterý večer také mši svatou s věřícími v poutní bazilice.

Od 28. 10. do 14. 11. putoval po řadě míst ČR relikviář se srdcem sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla. První
zastávkou se stala olomoucká katedrála, v arcidiecézi se ostatky zastavily například v Kroměříži, na Velehradě,
v Zábřehu, v Uherském Brodě a okolních obcích.

LISTOPAD

Unikátní hudební projekt „České nebe“ měl 1. 11. světovou premiéru v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné
v rámci připomínky třiceti let od svatořečení Anežky České a pádu komunismu v naší zemi. Cyklus kantát o čes-

kých světcích a patronech složil plukovník Hradní stráže Jan Zástěra na texty básnířky Marie Dolistové. Vůbec

poprvé zazněly také nové skladby „Soluňští bratři“ a „Vintíř, poustevník“. Další části pak připomenuly i další světce
– Anežku, Klimenta, Zikmunda, Ludmilu nebo Wolfganga. Celý koncert přitom uvedla intráda složená k poctě arcivévody Rudolfa Jana, olomouckého arcibiskupa, od jehož zvolení do čela arcidiecéze uplynulo dvě stě let.
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Mši svatou s poděkováním za svobodu v olomoucké katedrále sv. Václava v předvečer výročí 17. 11. celebrovali

kněží s P. Františkem Líznou, SJ – knězem, který s olomouckými studenty před třiceti lety prožíval stávku proti komunistickému režimu. Oslavit třicet let svobody ovšem mohli lidé i v arcibiskupském paláci: k prohlídkám nazvaným „Od totality k demokracii“ a inspirovaným 30. výročím pádu komunistického režimu byli zváni 15. a 16. 11.

Několik desítek věřících, šest kněží a čtyři biskupové se 18. 11. sešlo při svěcení olomouckého kostela sv. Anny.
Budova v těsném sousedství katedrály prošla v posledních letech velkou rekonstrukcí.

Katedrálu sv. Václava i další místa v Olomouci navštívil 19. 11. Paul Georg Habsbursko-Lotrinský, vnuk posledního
rakouského císaře a českého krále Karla I. V doprovodu arcibiskupa Jana Graubnera zde mimo jiné uctil ostatky
habsburského knížete a olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana.
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PROSINEC

Skupinka studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v čele s ředitelem Janem Košárkem a školním kaplanem
P. Petrem Káňou se v prvním prosincovém týdnu vydala na pouť do Izraele a poznávala tamní památky i poušť.

Vzpomínková slavnost ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebech připomněla 7. 12. padesát let

od úmrtí olomouckého pomocného biskupa Stanislava Zely, vězně obou totalitních režimů a rodáka ze soběchlebské farnosti.

Požehnáním a oslavou završili 7. 12. zlínští farníci a skauti rok trvající práce na vzniku nového pastoračního domu.

Pozemek s domkem koupila farnost sv. Filipa a Jakuba na konci roku 2018, aby po rekonstrukci odlehčil přeplněné

farní budově i skautské základně. Koupě pozemku i domu byla realizována díky sponzorskému daru, farnost do
projektu investovala 600 tisíc Kč a 6. skautské středisko 40 000 Kč. Farníci a skauti vedle toho odpracovali přibliž-

ně 1 600 hodin. Farní dům se bude využívat pro setkání farních společenství, hnutí a skupin i s možností přespání
na matracích. Zároveň je možné si jej pronajmout na soukromé oslavy.

V den oslavy patrocinia dominikánského klášterního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
9. 12. byla na místním kůru požehnána nová vitráž z dílny Karla Rechlíka, již desáté jeho dílo v tomto kostele.

Součástí slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 9. 12. ve farním kostele v Kyjově bylo také požehnání nově

zrestaurované sochy Madony s Ježíšem. Mši svatou celebroval biskup Josef Nuzík. Socha je vyrobena z lipového
dřeva, polychromovaná. Datována je do roku 1500 a autorství se připisuje škole Mistra Hanuše z Olomouce.
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Hned dvakrát v jednom týdnu zavítal na území olomoucké arcidiecéze papežský nuncius arcibiskup Charles D.

Balvo. Dne 9. 12. celebroval poutní mši svatou pro Arcibiskupské gymnázium v chrámu Panny Marie v Kroměříži.
Po bohoslužbě se pak v aule školy setkal se studenty čtvrtých ročníků, kteří měli možnost klást mu rozličné dotazy.
O čtyři dny později pak arcibiskup Balvo celebroval v olomoucké katedrále mši svatou s roráty pro děti.

Ve dnech 9. až 12. 12. uspořádalo Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s farností sv. Mo-

řice a Církevním gymnáziem Německého řádu tradiční vánoční programy pro olomoucké základní školy. Zájem

o něj byl obrovský, během čtyř dní se na faře a v kostele vystřídalo kolem osmi set dětí. Nejen že se děti dozvěděly informace o původu vánočních svátků, ale prostřednictvím písní v podání studentů gymnázia si také udělaly
představu o slavení Vánoc v různých částech světa. Na závěr si potom u svatomořických varhan zazpívaly koledy.

Prvního českého salesiána P. Ignáce Stuchlého, od jehož narození uplynulo 14. 12. rovných 150 let, si lidé při-

pomněli ve Fryštáku při mši svaté, jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Jan Graubner. Kazatel P. Zdeněk
Jančařík, SDB, při ní upozornil na dva probíhající beatifikační procesy českých salesiánů – vedle Stuchlého jde ještě
o kardinála Štěpána Trochtu.

O čtvrté neděli adventní byla při bohoslužbě, kterou arcibiskup Jan Graubner celebroval na poděkování Pánu Bohu

za zdárné ukončení oprav, veřejnosti slavnostně otevřena kaple sv. Jana Sarkandera v olomoucké ulici Na Hradě.
Završila se tak příprava místa na oslavy jubilejního roku sv. Jana Sarkandera, při kterém se v roce 2020 připomínají čtyři století od světcova umučení.

V kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích dostalo 28. 12. více než dvě stě koledníků Tříkrálové sbírky požehnání
od biskupa Josefa Nuzíka.

52

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO 2019

53

54

Pastorace
Život církve se odehrává především ve farnostech, kde věřící vytvářejí místní církev, když se shromažďují k bohoslužbám, kde se hlásá a žije evangelium, udílejí svátosti a uskutečňuje služba lásky.

Obvyklá účast na nedělní bohoslužbě dosahovala v roce 2019 přes 78 tisíc věřících (k tomu lze připočíst 20 %
nemocných, starých a dětí, kteří jsou přítomni v duchu či skrze sdělovací prostředky), bylo uděleno 4 331 křtů,

803 osob přijalo svátost biřmování, 2 358 jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání, před zástupcem církve
bylo uzavřeno 1 269 sňatků, 22 994 věřících přijalo svátost nemocných a konalo se 4 743 pohřbů.

DĚTI

„Pocházím z křesťanské rodiny a v dětství jsem byl veden k víře. Na střední škole a pak později jsem v ní ale byl
vlažnější, na mši jsem chodil hlavně na velké svátky, jinak výjimečně. S manželkou jsme měli svatbu v kostele, pak
se narodily děti, které jsme nechali pokřtít, ale jinak se nic nezměnilo. Až přišla chvíle, kdy se náš syn měl začít
připravovat k prvnímu svatému přijímání. Začali jsme pravidelně chodit do kostela, a tím odstartoval můj obrat
k víře. Zjistil jsem, že tohle je to, co mně podvědomě chybělo, ale dosud jsem si to nějak nepřipouštěl: pevnost víry,
možnost se o ni modlitbou opřít.“ (Luděk)
Součástí hlásání evangelia je katecheze všech věkových skupin, především dětí a mládeže, ale i dospělých, jak

ve školách, tak na farách. Katechetickou službu v arcidiecézi koordinuje Centrum pro katechezi, které zajišťuje

základní péči o 260 katechetů – v naprosté většině dobrovolníků – jimž zprostředkovává celoživotní formaci prostřednictvím vícedenních akcí, dalších setkávání i publikováním materiálů a pomůcek.

Jako motto pro katechety pro rok 2019 zvolilo centrum „misijní vycházení“. Reagovalo tak na výzvy papeže Františka a o nich se také diskutovalo s katechety na jejich děkanátních setkáních. Praktickým vyústěním této snahy bylo
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i vytvoření webu katechetů, který má být prostorem pro sdílení zkušeností a nápadů z katechetické praxe. Sdílení
je totiž důležitou součástí misie, vede k vzájemné inspiraci a povzbuzení.

Předpokladem pro katechetickou službu, stejně jako pro každou jinou misii, je i čerpání nových sil, znalostí, motivací, inspirací. Jako službu této základní potřebě uspořádalo centrum koncem ledna každoroční arcidiecézní setkání katechetů,
postní duchovní rekolekci s tématem „Vzestupy a pády na cestě víry“ a v polovině srpna pak relaxační camp pro katechety.

MLÁDEŽ

„Poznat více sebe, druhé a Boha. Tohle bylo motto jedné z prvních aršáckých akcí, které jsem se zúčastnila. A je to taky
věta, která shrnuje, co pro mě Archa znamená. Jezdím tam teprve chvíli, ale už i za tak krátkou dobu je mi toto místo
velmi blízké. Při různých aktivitách tam můžu objevovat své silné a slabé stránky a zároveň se s nimi učit pracovat,
pomáhat druhým, ale i umět si i nechat pomoci. Velmi důležitý je také čas s Bohem, který si sama mnohdy nedokážu
najít, ale tam se to úplně nabízí, a to díky krásné přírodě, společenství lidí, kteří jsou mi blízcí, a programu, který je
tomu uzpůsoben.“ (Veronika)
Arcidiecézní centrum pro mládež koordinuje pastorační činnost v oblasti mládeže a zajišťuje formaci vedoucích,

organizuje arcidiecézní setkání mládeže s biskupy a ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konferen-

ce se podílí i na přípravě celostátních a mezinárodních akcí. Arcidiecézní centrum života mládeže – Přístav v Rajnochovicích slouží mladým lidem celoroční nabídkou kurzů pro vedoucí, víkendových pobytů a dalších tematic-

kých akcích. Jako každý rok poskytlo zázemí stovkám mladých lidí: při animátorských kurzech, víkendech Tee-Pee
(pro mladší věkovou skupinu od 13 do 15 let). Velký důraz byl kladen na formaci biřmovanců, kteří na Přístav
a Archu přijeli ze všech koutů arcidiecéze.
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Sarkander, z. s., měl ke konci roku 17 poboček a jeden spolek pobočný. Spolek dětí a mládeže provozuje mimo jiné
táborové středisko Archa v Rajnochovicích, které během celého roku hostilo řadu skupin. Vyvrcholením celoroční
činnosti byly čtyři turnusy letních táborů. Rovněž i pobočky Sarkandera v jednotlivých děkanátech rozvíjely čin-

nosti k podpoře místních společenství, kroužků, a dalších aktivit dětí a mládeže. V roce 2019 spolek Sarkander
s dotací od MŠMT pořádal 53 pobytových letních táborů (7 dní a více) a jeden příměstský tábor. Dále také pravidelně organizuje akce krátkodobé a akce vzdělávacího charakteru.

Mládežnický rok začal již v lednu, kdy se mladí z celého světa sešli v Panamě s papežem Františkem na Celosvětovém
setkání mládeže. Z ČR (i se zástupci olomoucké arcidiecéze) do Panamy doputovalo asi 200 mladých poutníků.

Stejně tak jako každé dva roky, tak i v roce 2019 bylo vyvrcholení mládežnických setkání v podobě Arcidiecézního
setkání mládeže, tentokrát v Přerově, které se neslo v mottu: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého
slova.“ Přibližně 1200 mladých se zde setkalo se svými biskupy a načerpali zde novou energii a duchovní sílu.

Dalším velkým setkáním a tentokrát celostátním bylo Celostátní setkání animátorů. Uskutečnilo se v srpnu v Chotěboři a sešli se zde mladí lidé (asi 400), kteří slouží druhým ve společnosti, ve farnostech, společenstvích a řeholích.

RODINY

„Po mých studiích postihla rodinu bolestná událost. Maminku si Pán povolal na věčnost. Odešla náhle a nečekaně. Tehdy jsem se rozhodla vrátit se z Brna zpět k otci a pomoci mu zvládat každodenní starosti. Má bolavá duše stále volala
po nějaké pomoci a vysvětlení. Začala jsem více přemýšlet o Bohu a chodit i se svým přítelem Karlem do kostela. Narodila se nám dcera Kamila a ze mě se stala šťastná matka rodiny. Pán Ježíš mě zahrnul milostmi v podobě mateřství
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a každodenních radostí se svými dětmi a manželem, od kterých se stále učím. Pochopila jsem, že můj život je dar, který
mi nebyl dán jen pro sebe, ale pro moji rodinu, bližní a slávu Boží.“ (Monika)
V roce 2019 se podařilo dokončit síť děkanátních Center pro rodinu, když v září vzniklo poslední rodinné centrum,
a to v olomouckém děkanátu. V místě, kde všechno před třiceti lety začalo založením diecézního Centra pro rodinu
jako prvního pastoračního pracoviště arcibiskupství, tak nyní vzniklo i rodinné centrum, které má pomáhat kněžím olomouckého děkanátu s pastorací manželů a rodin a být nablízku všem, kteří v rodinách žijí.

Právě to je úkolem všech děkanátních center, která se přes různost místních podmínek snažila toto poslání
v roce 2019 naplňovat skrze řadu aktivit, programů a kurzů. Z pestré mozaiky nabídek stojí za zmínku „Školu part-

nerství“, příprava snoubenců na manželství, kurzy „efektivního rodičovství“ nebo oblíbené „Manželské večery“.
Všechno toto směřuje k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

Děje se tak dále formou přednášek a vzdělávacích akcí, podporou manželských společenství, organizováním duchovních obnov a společných pobytů.

Nezapomíná se ani na pastoraci seniorů nebo těch, kdo prožívají těžké údobí života, jako osamělost a rozvod. Cen-

trum proto nabízí také tři druhy poradenství: manželské a rodinné, pastorálně terapeutické a také poradenství
v obtížných životních situacích.

Centrum pro rodinný život vydává časopis Rodinný život a další materiály. Oblíbená je tzv. „Cestička k Bohu“, tedy
série pracovních listů s úkoly, jejichž plněním se děti seznamují s probíhajícím liturgickým obdobím. Veškeré podklady jsou přitom volně ke stažení na webových stránkách rodinného centra.
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CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

„Mám věřící rodiče, takže jsem byl vychován k víře už od malička. Chodil jsem na církevní základní školu, kde byla
výuka náboženství součástí vyučování, první svaté přijímání jsem prožil ve třetí třídě jako většina dětí. Před dvěma
lety jsem začal chodit na katecheze a potom do společenství neokatechumenátní cesty. To mi velice pomohlo, protože
jsem začal více a pozorněji poslouchat Boží slovo a hlouběji jsem o něm uvažoval.“ (Vojtěch)
Církevní školy všech stupňů si kladou za cíl celistvou formaci s kvalitním vzděláváním a výchovou v křesťanském

duchu. Centrum pro školy jim poskytuje metodický servis a zajišťuje duchovní i profesní formaci pro věřící pedagogy, připravuje metodické materiály a pořádá vzdělávací semináře.

V roce 2019 provozovalo Arcibiskupství olomoucké celkem 18 škol všech stupňů (sdružených do 15 školských

právnických osob): 6 škol mateřských, 6 základních, 3 gymnázia, 1 střední odbornou školu, 1 vyšší odbornou
školu a 1 školské zařízení. V arcidiecézi působila také čtyři zařízení jiných zřizovatelů: Základní škola sv. Voršily
v Olomouci, Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci a Teologický konvikt Olomouc.

Duchovní rozměr církevních škol se v roce 2019 zaměřil nejen na realizaci aktivit Mimořádného misijního měsíce
října, ale i na celkové misijní poslání církevních škol.

V roce 2019 uspořádalo Centrum pro školy pro širokou pedagogickou veřejnost seminář „Oživit misijní poslání“
a dále v Olomouci semináře „Děti pomáhají dětem“, „Velikonoce“, „Vánoce“, „Bible“, „Kostel – význačná budova naší
obce, města“ a „Dušičky a Halloween“. Pracovníci centra rovněž s programy „Dušičky a Halloween“, „Kostel – význačná
budova naší obce, města“ a „Velikonoce“ navštívili pět děkanátů. Celkově se těchto programů zúčastnilo 85 lektorů.
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Pro žáky z Olomouce uspořádalo centrum programy věnované Velikonocům a Vánocům, kterých se zúčastnilo
1 540 žáků.

SLUŽBA NEMOCNÝM, V ARMÁDĚ A VE VĚZNICÍCH

„Během studia na gymnáziu mě dvakrát postihla dlouhodobá nemoc. Musel jsem hodně dohánět, učení mi šlo pomaleji než dříve. Také pocit přirozené radosti už nebyl stejný jako předtím. Proto jsem naději na uzdravení ještě více hledal
v Bohu. Nemoc v mžiku mnoho odnese, a tak si člověk jistých věcí začne vážit, až když je pozdě. Zjistí, že jednal špatně,
anebo určitým věcem nepředešel. Ale vždy je tu čas a možnost na uzdravení – obrácení. Láska Boží – to, že mně Bůh
zase odpustil, mi dodává sílu opět vstát k novému životu s Kristem a jít dál. Myslím, že každý člověk má nějaký ‚svůj
kříž‘, se kterým by se měl smířit, ztotožnit se s ním a nést jej.“ (Radek)
Arcidiecéze poskytovala duchovní službu ve 25 zdravotnických zařízeních – nemocnicích a zařízeních pro senio-

ry – prostřednictvím 32 nemocničních kaplanů a 17 dobrovolníků v pastorační péči. Nemocniční kaplani poskytli
26 125 intervencí (návštěv) a uskutečnili 14 812 kontaktů. Vedle toho se věnují ambulantním pacientům, příbuzným a blízkým, pozůstalým, zdravotníkům.

K 1. 2. 2019 arcibiskup Jan Graubner zřídil Centrum pro pastoraci nemocných jako součást Arcibiskupství
olomouckého. V květnu pak vznikl „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“, z. ú., jehož cílem je

organizovat a podporovat poskytování pastorační péče a s ní spojených příbuzných činností nemocným, poskytovat odborné poradenství a konzultační pomoci, pořádat vzdělávací aktivity a také další akce cílené na
odbornou i laickou veřejnost.
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Pro působení v nemocnicích bylo dosaženo klíčové dohody s vedením Zlínského kraje, který se rozhodl financovat

práci nemocničních kaplanů ve všech čtyřech svých nemocnicích. „Duchovní péči považujeme za důležitou a ne-

dílnou součást celého léčebného procesu,“ vysvětlila Lucie Štěpánková, členka představenstva Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně, která stejnou pozici zastává také v nemocnicích v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti.

Arcidiecéze zajišťuje také duchovní službu ve věznicích Olomouc a Mírov prostřednictvím dvou kněží a dvou jáhnů,

s nimiž spolupracuje řada dobrovolníků. Dva kněží arcidiecéze jsou ve službě vojenských kaplanů, v arcidiecézi je
ustanoven také duchovní rádce Junáka a jeden kněz je pověřen duchovní službou pro Romy.
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Charitní činnost
Arcidiecézní charita Olomouc koordinuje charitní dílo v celé arcidiecézi a přitom respektuje právní subjektivitu

i dobrovolnou činnost jednotlivých složek. V roce 2019 pracovali v zařízeních Charity v celé arcidiecézi zaměstnanci v 1 668 přepočtených úvazcích. Na území arcidiecéze působilo vedle samotné Arcidiecézní charity Olomouc

celkem 28 Charit s právní subjektivitou a také Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce. V rámci jednotlivých Charit
poskytují pomoc potřebným ještě dobrovolná farní střediska.

7 DNÍ NA UKRAJINĚ

V polovině července poprvé doprovodil Arcidiecézní charitu Olomouc při monitorovací cestě na Ukrajinu arcibiskup Jan Graubner. Účastnil se národní poutě v Zarvanici, kde promluvil k lidem v jejich rodném jazyce. S Charitou

pak navštívil místa, kde už dlouhá léta pomáhá – dětský domov pro chlapce v Bortnykách, jídelnu pro děti v nouzi
v Lopatyně a Charity Kolomyja a Ternopil. Výjezd trval od 11. do 17. července. „Víra, která se projevuje láskou, má
úžasnou sílu,“ shrnul své pocity z cesty Jan Graubner.

NOVINKY V MÍSTNÍCH CHARITÁCH

V roce 2019 Charita Olomouc zahájila poskytování mobilní specializované hospicové péče. Tímto projektem

se její služby rozšířily i mimo okres Olomouc. V průběhu roku se podařilo pro hospicovou péči získat smlouvy od
všech zdravotních pojišťoven a s novou službou postupně seznámit nemocnice i některé praktické lékaře. V polovině roku došlo k přestěhování centrálního olomouckého pracoviště do nově opravených prostor v ulici Řepčínská

2/39. Pracoviště poskytuje kvalitní zázemí jak pro domácí zdravotní péči, tak pro mobilní hospicovou péči. Charity
v arcidiecézi olomoucké poskytují domácí hospicovou péči už víc než dvacet let.

Ve Vyškově otevřeli v březnu 2019 Komunitní centrum Bohumíra Bunži. Bývalou faru, kterou vlastní vyškov-

ská farnost, se podařilo částečně opravit díky dotaci 20 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního
programu. V komunitním centru sídlí dvě služby Charity Vyškov – Centrum denních služeb a Osobní asistence.
Dále uvnitř působí mimocharitní Centrum pro rodinu a spolek Dialog a generační soužití.
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Charita Přerov otevřela v listopadu 2019 novou sociální službu pro lidi bez domova, je jí Nízkoprahové denní
centrum Lorenc.

V Rožnově pod Radhoštěm vzniklo v roce 2019 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TRIUMF. Klienty cen-

tra podporují pracovníci Charity Valašské Meziříčí.

Na zahradě Centra denních služeb Světlanka vysázela Charita Svitavy ovocný sad Olgy Havlové, uspořádala

v něm i zahradní hudební festival Vzadu v sadu. Do Světlanky docházejí dospělí lidé se zdravotním (zejména mentálním) postižením a také senioři. Díky Světlance mohou zůstat bydlet doma a přes den je jim poskytnuta veškerá

péče, kterou potřebují. Užijí si zajímavý program a zejména společenství. Senioři často vzpomínali na to, jak za-

hradničili, a tak se je pracovníci Charity rozhodli více vytáhnout ven, na zahradu. V roce 2019 tam tak přibyl ještě
sad. Charita vysázela keře a stromy – čtvrtkmeny, aby o ně senioři mohli pečovat, sklízet jejich plody a pochutnat
si na nich přímo ze země bez žebříku.
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Kultura a památky
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC

Turistická sezona se v roce 2019 nesla zejména ve znamení dvoustého výročí arcibiskupa Rudolfa Jana: připomně-

la ho zde například Muzejní noc 17. 5. nebo Noc kostelů o týden později. Při té návštěvníci mohli mimořádně spa-

třit také cennou plastiku, hlavu Krista vyrobená z chlebových soust dvanácti vězňů komunistického režimu. Umělecké dílo vyrobené na počátku totality v Uherském Hradišti zde vězněným sochařem Ludvíkem Šmotkem věnoval
arcibiskupství roku 2017 Jan Janků, další ze skupiny odsouzených, mezi kterými drobné umělecké dílo vzniklo.

Na podzim byla v paláci otevřena výstava věnovaná grafickému dílu P. Arnošta Hrabala u příležitosti padesátého
výročí jeho úmrtí. Originální grafické a kresebné dílo tvoří dřevoryty, ex libris nebo příležitostné tisky. Adventní

dobu si pak návštěvníci paláce mohli zpříjemnit prohlídkou slavnostně vyzdobených sálů a také při koncertu, který předvánočnímu času dodal duchovní rozměr.

Stejně jako v předchozím roce byl i tentokrát servis v arcibiskupském paláci obohacen také o služby městského
infocentra. Turisté zde tak díky finanční podpoře města Olomouc, které se vedle toho podílí i na financování průvodcovské služby, našli základní propagační materiály města a suvenýry.

SOCHY PRO VELEHRAD

Koncem června bylo na Velehradě instalováno nové umělecké dílo: sochy sv. Cyrila a Metoděje, které zdobí vstupní

pilíře poutního areálu na Velehradě. Na zhotovení soch autora Vladimíra Matouška byla v roce 2017 vyhlášena
veřejná sbírka, do které se v jejím průběhu zapojilo více než 130 osob, množství členů Matice velehradské a dalších poutníků z ČR i ze zahraničí. Vznik soch podpořili také členové dalších moravských Matic a farností. Cena díla

byla vyčíslena na 688 500 Kč. Slavnostní žehnání soch se uskutečnilo v rámci Národní cyrilometodějské pouti
5. července.
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ARCIDIECÉZNÍ MUZEA

Největším výstavním projektem Muzea umění Olomouc, které mimo jiné provozuje Arcidiecézní muzea v Olomou-

ci a Kroměříži, se stala výstava „Za chrám, město a vlast“. Návštěvníkům představila olomouckého biskupa druhé
poloviny 17. století Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, který znovu „vzkřísil“ Moravu zničenou třicetiletou válkou.
„Výstava završuje společný čtyřletý výzkum našeho muzea, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně,“ uvedl tehdejší zástupce ředitele Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Velikost výstavního projektu „Za chrám, město a vlast“ podtrhuje i jeho rozdělení mezi Olomouc a Kroměříž. Na

zámku se pozornost upřela na biskupa Karla jako stavebníka a mecenáše, připomněla budování kroměřížského
či vyškovského zámku a všech budov, které postavil či nechal stavebně upravit. Zaměřila se i na jeho architekty,
jako byl slavný Ital Giovanni Pietro Tencalla, a na Květnou zahradu. Olomoucká část výstavy se pak zaměřila na

biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jako na nejvýznamnějšího moravského barokního velmože. Představila

jeho mládí, studia v Salcburku, dobu předtím, než se stal biskupem, a samozřejmě jeho počínání během dlouhého
episkopátu.
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Hospodaření
Mezi investiční priority arcibiskupství v roce 2019 patřilo zejména pokračování tří dotačních projektů z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): obnova části bývalého kláštera na Vele-

hradě (celkové náklady 110 mil. Kč), obnova části Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži
(246,3 mil. Kč) a revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci (123 mil. Kč).

Výrazné navýšení výsadby a milionové investice do sněžných jam, lesních cest a manipulačních skladů – to byly
pro rok 2019 priority společnosti Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o., která hospodaří s lesními a zemědělskými pozemky v majetku arcibiskupství a jemu podřízených institucí. Co se týče druhové skladby, mezi sa-

zenicemi převažovaly listnaté dřeviny – především duby a buky. Smrky, borovice, jedle a douglasky tvořily zhruba

třetinu celkové výsadby. Kromě intenzivní výsadby byla pro společnost důležitá také investice do hospodářských
objektů a lesních cest i tvorba rezervy.

PŘÍJMY

Hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností v roce 2019 byly výnosy z hos-

podářské činnosti, které činily 382 229 tis. Kč. Významný byl i příspěvek státu podle zákona 428/2012 Sb. a dotace
od různých poskytovatelů v ČR, Evropské unie apod. (všechny tyto příjmy činily dohromady 270 136 tis. Kč). Další
zdroje představovaly sbírky a dary (225 141 tis. Kč), a ostatní příjmy (52 400 tis. Kč). Celkem tedy 929 906 tis. Kč.
Příjmy (tis. Kč)		
Arcibiskupství

Farnosti

Dotace obcí, krajů a státu

270 136

Sbírky a dary

225 141

142 859

127 277

Hospodářská činnost

382 229
52 400

231 626

150 603

929 906

433 269

496 637

Ostatní
CELKEM

32 920

25 864

192 221
26 536
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VÝDAJE

Celkové výdaje Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností dosahovaly v roce 2019 výše 891 138 tis. Kč.
Největší položku tvořily provozní výdaje (347 604 tis. Kč), dále pak opravy (231 318 tis. Kč), mzdy a mzdové náklady
(211 279 tis. Kč) a ostatní výdaje (100 937 tis. Kč).

Výdaje (tis. Kč)		
Arcibiskupství
Mzdy

Opravy

Provoz

Ostatní

CELKEM
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211 279
231 318
347 604

189 680
39 775

Farnosti
21 599

191 543

100 937

142 767

204 837

891 138

450 616

440 522

78 394

22 543
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Poděkování
Své poslání, missio, jehož mnohotvárnost jsme se pokusili v této výroční zprávě představit, by církev nedokázala
splnit bez účasti a pomoci celého zástupu lidí. Velké díky patří všem duchovním – kněžím i jáhnům – a také laickým
pracovníkům arcibiskupství a jemu podřízených institucí.

Vděčnost patří i bezpočtu dobrovolných spolupracovníků, kteří práci pro církevní společenství obětovali část své-

ho volného času. Právě na bedrech těch, kdo se v běžném životě pohybují mimo církevní prostředí, a tak jsou zde
„prvními misionáři“, spočívá nemalý díl toho, co se podařilo uskutečnit.

Náš dík směřuje i k těm, kdo činnost církve podpořili hmotným anebo finančním darem: sponzoři, dárci a dobrodinci. S vděčností pamatujeme také na veřejné instituce i soukromé společnosti, jejichž vstřícnost pro nás byla
velkou oporou.

A v neposlední řadě směřuje naše vděčnost i k těm, kdo celé poslání církve podporují svými modlitbami a oběťmi.
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Na str. 19 je použita fotografie „Misie Zlín“: archiv farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín.
Na str. 20 – „Misie SGV“: archiv Stojanova gymnázia Velehrad.

Na str. 53 – „Pastorační dům Zlín Kudlov“: foto Milan Kostka, archiv farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín.
Na str. 53 – „AG v Izraeli“: archiv arcibiskupského gymnázia Kroměříž.

Na str. 63 – „Návštěva otce arcibiskupa Jana Graubnera na Ukrajině“: archiv Arcidiecézní Charity Olomouc.
Na titulní straně je použita fotografie Tomáše Holečka.
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