Nejvýznamnější investiční projekty

Základní údaje

Financované převážně dotací z Integrovaného regionálního operačního programu:
• obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži
(246,3 mil. Kč),
• obnova části bývalého kláštera na Velehradě (110 mil. Kč),
• revitalizaci kostela sv. Mořice v Olomouci (123 mil. Kč),
• oprava poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka (17 mil. Kč).

Olomoucká arcidiecéze leží na území celého Zlínského kraje a částí
krajů Olomouckého (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk),
Jihomoravského (severovýchod okresů Blansko, Vyškov a Hodonín)
a Pardubického (východní části okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Lesnictví a zemědělství
Více sazenic a méně těžby, takový byl rok 2020 pro společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), která pro arcibiskupství a další
spřízněné instituce spravuje restituované lesní majetky o rozloze více
než 42 tis. ha.
Díky příznivému počasí napáchal kůrovec méně škod, a lesníci tak
vytěžili o téměř 90 tis. m3 kůrovcového dříví méně, než plánovali
(814 tis. m3). Zároveň vysadili o půl milionu sazenic více, než si na
začátku roku vytyčili (6 991 tis., zalesněno 1 171 ha), zalesnili také
1 163 ha holin a na polesí Kroměříž založili lesní školku.
Rok 2020 byl vedle toho pro ALSOL výjimečný také proto, že zahájily výstavbu pilařského závodu ve Vápenné. Kromě strategické polohy
uprostřed církevních lesů a nedaleko železničních spojů disponuje
areál pily nejnovějšími technologiemi, které zaručují přesné a maximálně efektivní zpracování dříví v objemu kolem 60 tis. m3.

Hospodaření
Hlavním zdrojem příjmů arcibiskupství a podřízených farností v roce 2020 byly výnosy z hospodářské činnosti, které činily
420 270 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 276 232 tis. Kč).
Další zdroje představovaly sbírky a dary (170 910 tis. Kč) a ostatní
příjmy (40 670 tis. Kč). Celkem tedy 908 082 tis. Kč.
Celkové výdaje arcibiskupství olomouckého i podřízených farností
dosahovaly v roce 2020 výše 889 949 tis. Kč. Největší položku tvořily provozní výdaje (310 291 tis. Kč), dále pak opravy (202 856
tis. Kč), mzdy a mzdové náklady (201 596 tis. Kč) a ostatní výdaje
(175 206 tis. Kč).

Hlavním patronem arcidiecéze je sv. Václav, kterému je také zasvěcena olomoucká katedrála. Dalšími patrony jsou sv. Cyril a Metoděj,
mučedníci sv. Kristýn a druhové, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Kordula,
sv. Ludmila, sv. Pavlína a opat sv. Prokop.
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Vedení arcidiecéze
Mons. Jan Graubner, arcibiskup
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř
Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář

Sídlo arcibiskupství
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, 779 00 Olomouc
tel.: +420 587 405 41, e-mail: ado@ado.cz
web: www.ado.cz, ID datové schránky: hrthnsr
IČO: 00445151č. účtu: 377688503 / 0300 (ČSOB Olomouc)
Plný text výroční zprávy Arcibiskupství olomouckého za rok 2020
je k dispozici na webových stránkách www.ado.cz.

Někteří se ptají, jestli není výroční zpráva zbytečnou zátěží. Já mám za to, že je podobně užitečná jako zpytování
svědomí. Chyby a hříchy si připomínáme, abychom jich
litovali a odpuštěním je nechali uzdravit, abychom se také
z chyb poučili pro budoucnost. To vede k pokoře a moudrosti. Ohlédnutí za tím, co se podařilo, vede k vděčnosti
a spokojenosti. Děkovat Bohu je pro křesťana základ náboženského života. Vzpomínka na konkrétní důvody k díkům nás chrání před prázdným formalismem. Vděčnost
upevňuje dobré vztahy nejen k Bohu, ale i ke všem spolupracovníkům a blízkým. Vděčnost dělá život krásnějším.
Výroční zpráva nemůže postihnout všechno. Množství by
unavovalo. Děkuji autorům zprávy za pěkný výběr událostí
minulého roku, kterými podnítí naši vděčnost a spokojenost. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na životě našeho církevního společenství, i když se o svém podílu v této
zprávě nedočtou. Děkuji všem, kteří nezůstávají u šíření
špatných zpráv a špatné nálady, ale podílejí se na šíření
dobrých zpráv a vděčnosti, kteří vyzařují a rozdávají radost.
+ Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský

První rok s koronavirem

Výsadba stromů

Arcibiskupský palác v Olomouci

Pandemie omezila také život církve, ta přesto dokázala být
lidem nablízku.

Jednou z aktivit, kterým se farnosti arcidiecéze v roce 2020
věnovaly, bylo sázení nových stromů.

Nemocniční kaplani, ale také několik seminaristů a jeden kněz
vypomáhali jako pomocný personál ve vytížených nemocnicích.

Inspiroval je k tomu arcibiskup Jan Graubner svým pastýřským
listem k postní době, kde upozornil na poselství papeže Františka z jeho encykliky Laudato si’.

V téměř 150 objektech, které se v arcidiecézi otevřely 12. 6. při Noci
kostelů, evidovali organizátoři ze sedmi církví na 30 tis. návštěvnických vstupů. Novinkou byl tištěný průvodce po místech spjatých
v Olomouci se třemi jubilujícími světci: sv. Janem Sarkandrem,
sv. Janem Pavlem II. a sv. Matkou Terezou.

Arcibiskupství s Cyrilometodějskou teologickou fakultou spustilo
poradenskou telefonickou službu, zapojilo se dvacet psychologů, psychoterapeutů a kněží.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži spolu s vedením města
zajišťovalo pro seniory rozvoz obědů a nákupů.
Na pomoc lidem postiženým epidemií se 8. 4. uskutečnil koncert
z Arcibiskupského paláce, kdy lidé přispívali do charitní sbírky,
a také tradiční Večer lidí dobré vůle 4. 7., který vynesl téměř půl
milionu korun.
Centrum pro katechezi začalo s P. Romanem Vlkem vytvářet videa pro děti k nedělním evangeliím, projekt se brzy osamostatnil
pod názvem „Vlčí doupě“.

Na mnoha místech tuto výzvu vzali za svou: více než padesát
stromů vysadili například věřící v Tršicích na Olomoucku, Starém
Městě na Šumpersku, Polešovicích na Uherskohradišťsku nebo
ve Štípě u Zlína. V Moravičanech nedaleko Mohelnice farníci
zasadili celkem 60 stromů, 560 keřů a 10 hlav hroznů.
V Cetechovicích už před časem v reakci na papežovu „ekologickou encykliku“ založili farní sad s téměř čtvrt tisícovkou stromů.
Celkem se tak ve farnostech diecéze v reakci na výzvy Svatého
otce a arcibiskupa Graubnera do konce roku 2020 vysadilo téměř 1 500 stromů a stovky keřů.

Jubilejní rok sv. Jana Sarkandra
Trojí výročí mučedníka sv. Jana Sarkandra věřící slavili navzdory
pandemickým omezením.
V Sarkandrově kapli, stojící přímo v místě dřívější olomoucké
městské věznice, a tedy i světcova umučení, se lidé scházeli k bohoslužbám po celý rok vždy 17. dne v měsíci.
Diecézní pouť s větší účastí se kvůli pandemii uskutečnila až v polovině září, jejím hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka.

Charitní činnost
Výtěžek Tříkrálové sbírky, na kterou zkraje ledna po arcidiecézi
vyrazilo 17 500 koledníků, dosáhl výše 32,2 mil. Kč.
Při koncertu 27. 1. v Arcibiskupském paláci lidé přispěli celkem
přes 28 tis. Kč iráckým křesťanům. Jde přitom jen o malý díl
pomoci: arcibiskupství i česká církev dosud do Iráku odeslaly
několik set tisíc Kč.
Charita Otrokovice pořídila byt pro azylový dům Nový domov.
Charita Moravská Třebová založila Komunitní zahradu: sociálně
slabé rodiny mohou pěstovat zeleninu a zároveň se učí komunikaci s dalšími účastníky.
Charita Vsetín otevřela Ergo dílny CAMINO jako sociální rehabilitaci pro lidi vyrovnávající se s duševním onemocněním.

Počátkem roku se na pulty knihkupectví dostala objemná publikace o světci a z ní pak vznikla také elektronická prezentace.
Vsetínská pobočka Pražské mincovny vyrazila pamětní medaile
světce.
Arcidiecézní centra pro školy, pro rodiny a pro kulturu připravila
materiály nejen pro děti – putování Olomoucí i po arcidiecézi,
čtení pro májové pobožnosti nebo program pro školáky.
V Holešově – místě Sarkandrova posledního kněžského působení – otevřeli pamětní síň světce a také odhalili památník smíření
různých náboženství. K oslavě světce se věřící počátkem roku
scházeli také v dalším jeho působišti, ve Zdounkách, místa s ním
spojená navštívila v květnu polská konzulka a výročí rezonovalo
také ve sdělovacích prostředcích.

Na adrese www.arcibiskupskypalac.cz byly 30. 7. spuštěny nové stránky paláce. Vedle představení největší palácové budovy města a dějiště
řady historických událostí nabízejí také servis pro návštěvníky.
Navzdory epidemii bylo zaznamenáno přes 4 500 návštěvnických
vstupů, na podzim se uskutečnilo také několik školních programů
a výstava heraldika Jiřího Loudy. Menší skupinky mohly do paláce
zavítat také v adventu.
Menší instalace v paláci (a také v Arcidiecézním muzeu) doplnila
hlavní expozici výstavy „Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály“, která byla 20. 6. zahájena v kryptě katedrály.

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Ke dni 25. 2. vypršela platnost smlouvy, podle níž správu zámku
a Podzámecké zahrady zajišťoval Národní památkový ústav. Provoz
památek zapsaných na seznam UNESCO poté začala zabezpečovat
arcibiskupstvím založená Správa Arcibiskupského zámku a zahrad.
První otevření zámku po pandemii proběhlo ve výjimečném galerijním režimu v polovině května a setkalo se s velikým ohlasem.
Budovu si lidé mohli projít sami od suterénu až po věž.
Ke spolupráci přizvalo arcibiskupství také Zlínský kraj a město Kroměříž. Jejich zástupci to stvrdili 8. 7. podpisem memoranda a 2. 10.
také vysazením pamětního stromu.

