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Úvodem
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 na životě našeho církevního společenství jakkoliv podíleli, 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
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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, PhD., 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 rozkládá 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).
Celková rozloha arcidiecéze činí 10 018 km² a na tomto území žije celkem 1 359 847 obyvatel, z nichž se asi 568 000 (cca 41 %) hlásí ke katolické církvi.
V roce 2020 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 21 děkanátů. Ve
191 farnostech sídlil duchovní přímo, zbývajících 227 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 2020 přináleželo 224 kněží, z nichž 205 působilo v aktivní
službě. Celkem 203 kněží sídlilo na území arcidiecéze, 8 působilo v jiných diecézích na
území ČR a 8 mimo ČR. Na území arcidiecéze vedle toho působilo 22 kněží jiných diecézí.
S duchovní správou dále vypomáhalo 92 řeholních kněží, 8 jáhnů – kandidátů kněžství a 38
trvalých jáhnů.
V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahájením kněžské formace,
studoval za olomouckou arcidiecézi 1 kandidát, v Arcibiskupském kněžském semináři se
na kněžské působení připravovalo 13 seminaristů.
V arcidiecézi působilo celkem 30 řeholních řádů a institutů: 15 mužských a 15 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; centrum pro kulturu
(turistické centrum, knihovna)
Ekonomický úsek: ekonomický odbor; odbor majetkové správy (oddělení technické správy,
investiční a stavební oddělení, oddělení památkové péče, projektový manažer, architekt, organolog, kampanolog); odbor informačních technologií
Pastorační úsek: centra pro rodinu, pro mládež, pro školy, pro katechety, pro pastoraci nemocných;
terapeutická poradna

Rady a komise olomouckého arcibiskupa
Kněžská rada
Sbor poradců
Ekonomická rada
Pastorační rada
Liturgická komise (subkomise pro sakrální umění a pro liturgickou hudbu)
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První rok s koronavirem
Loňský zvláštní rok mi přinesl strasti, ale i radosti. Jako čerstvá vysokoškolská studentka

Pro církevní školy znamenal koronavirus především obrovský úkol zavést dálkovou výuku,

jsem se tak jako jiní musela přizpůsobit „onlinizaci“ a na dobu neurčitou se vzdát setkává-

což se nakonec po značném úsilí podařilo zajistit materiálně i personálně. Také každo-

ní při víkendových kurzech druhého animátorského ročníku. Na druhou stranu jsem ráda,

roční finanční příspěvky potřebným studentům středních a vyšších škol z nadačního fon-

že jsem se mimo školu mohla více věnovat svým prarodičům a sourozencům, plánovat

du Adiuvare letos do velké míry putovaly na zajištění technického vybavení, které by jim

„přívesnické“ tábory pro děti a že jsem také dostala možnost zapojit se do dobrovolné čin-

umožnilo účastnit se distanční výuky. Na mnohých školách ředitelé využili nepřítomnosti

nosti, která se pak stala součástí mého nynějšího života. (J. T., 21 let)

žáků také k rekonstrukci nebo obnově školních prostor. A nastalé „volno“ dokázali jednotliví studenti i školy využít také k pomoci druhým. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Pandemie způsobená šířením nemoci covid-19 po větší část roku 2020 značně omezo-

například ve spolupráci s vedením města zajišťovalo pro seniory rozvoz obědů a nákupů.

vala také život církve. Jednotlivá společenství, instituce a pracoviště ovšem i tak zvládla
dostát svému hlavnímu poslání – být lidem nablízku.

Alternativy běžných, prezenčně navštěvovaných aktivit museli připravovat i pracovníci
dalších pastoračních center arcibiskupství. Centrum pro katechezi tak již v době první

Doslova to platilo o nemocničních kaplanech. Někteří z nich během pandemie pomá-

jarní karantény začalo ve spolupráci s P. Romanem Vlkem z Laškova vytvářet videa pro

hali zdravotníkům jako pomocný personál při ošetřování koronavirových pacientů nebo

děti k nedělním evangeliím a zveřejňovat je na YouTube. Tento projekt zaznamenal veliký

na odběrových místech covid-19. Ti, kteří se do nemocnic kvůli zákazu návštěv ne-

úspěch a brzy se osamostatnil, nadále se v režii P. Vlka a jeho týmu rozvíjí pod názvem „Vlčí

dostali, pak ke komunikaci s pacienty využili alespoň tablet nebo mobil. K pacientům

doupě“. Mnozí kněží zveřejňovali své hodiny náboženství na YouTube, v Uherském Brodě

nemocnic se ale vydali také další, třeba několik seminaristů a jeden kněz, který dvě

vznikly pro výuku náboženství audio materiály, v Rokytnici u Přerova se náboženství vyučo-

až tři odpoledne v týdnu působil na zdravotně-sociálním středisku Uherskohradišťské

valo přes web interaktivně a P. Josef Mikulášek ze Šternberku zase sestavil metodiku pro

nemocnice.

prožívání velikonočního tridua v rodině.

Symbolem první jarní vlny koronaviru se stala rouška. Šila je celá země a nemalý podíl na

Do e-prostoru se přesunuly také mnohé z aktivit Centra pro rodinný život: přípravy snou-

tom měly také místní Charity: ze spousty služeb se staly šicí dílny a následně distribuční

benců, semináře nebo setkávání s kolegy z děkanátních center. Vzniklo několik duchov-

centra, která pomáhala zabezpečit vlastnoručně ušitými rouškami nejen občany na uli-

ních obnov, které byly ke stažení na webových stránkách, pro manžele připravili Irena

cích, ale například i policisty, hasiče, pracovníky úřadů a jiné.

a Petr Smékalovi adventní videoseminář „Přikládání do ohně“, a jak duchovně prožít
sváteční dny v rodinách s dětmi, se mohli zájemci inspirovat na webu nedelevrodine.cz.
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Pro děkanátní centra pak pracovníci olomouckého centra připravili podklady pro pořádání
„Prázdninových univerzit“: příměstské tábory v závěru prázdnin, které měly rodinám pomoci nastartovat „školní“ režim.
Výrazně také vzrostl zájem o poradenské služby. V těch nabízených rodinným centrem se
poradci přizpůsobili okolnostem a rozhovory nabízeli telefonicky, přes Skype nebo e-mailem, nemálo konzultací s klienty se také uskutečnilo třeba během procházky po olomouckých parcích. Zbrusu novou poradenskou službu spustilo v době první jarní vlny pandemie
a potom znovu na podzim arcibiskupství společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Volajícím bylo k dispozici na dvacet odborníků – psychologů,
psychoterapeutů i kněží. Všichni zúčastnění tuto službu vykonávali jako dobrovolnou, vedle
běžných pracovních povinností.
Také mládež arcidiecéze se již v první vlně pandemie začala angažovat ve virtuálním světě
a skrze různé sociální sítě, video setkání, modlitební setkání a osobní výzvy, aby si navzájem pomáhali dobu omezení přečkat. A nový způsob „docházení“ dobrovolníků za klienty
zavedla kvůli epidemii třeba i Maltézská pomoc: „návštěvy po telefonu“ měly seniorům
a postiženým lidem pomoci alespoň telefonicky snížit míru osamocení.
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Jubilejní rok

sv. jana sarkandera

Při návštěvách jednotlivých míst spojených se sv. Janem jsem cítil, že jeho odkaz je stále

za dveřmi krátce předtím zavřenými začínající epidemií, avšak v myšlenkách s diecézí,

živý. V Holešově obnovili poutní tradici, kterou zde založil právě sv. Jan, když farníky vodil

slavil arcibiskup Jan Graubner. V kapli, která roku 2019 prošla v rámci příprav na jubileum

k Panně Marii Svatohostýnské, a pojímají ji jako pouť smíření mimo jiné i s příslušníky jiných

obnovou, se lidé k oslavě sv. Jana scházeli také každou neděli odpoledne a navíc ještě

církví. V polském Skočově zase v Sarkandrově rodném domě zřídili farní muzeum, které

vždy 17. dne v měsíci. A jubilejní rok zde také zakončili: mši svatou tu 20. 12. 2020, což

pravidelně pořádá mnoho akcí. (Karel Kavička, autor monografie o sv. Janu Sarkandrovi)

byl mimo jiné den 444. výročí Sarkandrova narození, celebroval biskup Basler, vzhledem
k tehdy platným nařízením ovšem opět jen pro omezený počet přítomných.

Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem si v roce 2020 připomínali
věřící olomoucké arcidiecéze: v polovině března uplynulo 400 let od jeho mučednické

Vládní opatření v boji s koronavirem postihla také dvě hlavní setkání v katedrále sv. Václa-

smrti, počátkem května 160 let od slavnostního vyhlášení jeho blahořečení a v druhé

va, kde je uloženo světcovo tělo: pouť v den Sarkandrova svátku 6. května zde arcibiskup

půli května pak 25 let od svatořečení. Většinu oslav sice do značné míry poznamenala

Graubner celebroval jen pro hrstku věřících a diecézní pouť s větší účastí se uskutečnila

epidemie koronaviru, přesto si z nich věřící mohli leccos odnést.

až v polovině září. Jejím hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka, podle kterého
má Jan Sarkander, mučedník z časů konfesních sporů třicetileté války, co říct i nám. „Také

„I když jubileum nemohlo proběhnout, jak bylo naplánováno, přece se mnohé podařilo

dnes se náboženství i slovo Bůh zneužívají, loví se na ně politické hlasy, kdekdo se domní-

a vědomí významu zatím jediného světce, který pochází z naší diecéze a pracoval v jejích

vá, že pravda neexistuje a každý má vlastní pravdu. Svatý Jan se ovšem držel pravdy Kris-

farnostech, se právem dostalo do jasnějšího světla,“ zdůrazňuje pomocný biskup Antonín

tovy, a za tu také zemřel. Pravda totiž je shoda se skutečností, a ne naše touhy a výmysly,“

Basler, který coby farář téměř dvacet let spravoval olomouckou farnost sv. Michala, pod niž

zmínil a dodal, že být služebníky této pravdy v lásce, a tak chtít především dobro druhého,

spadá také Sarkandrova kaple. Oslava jubilea podle něj i nadále zůstane trvalou připomín-

je úkolem všech věřících.

kou hodnot, které ve světcově životním příběhu vystupují do popředí: úcty k Eucharistii,
lásky k Panně Marii nebo věrnosti až k smrti i v nejtěžších zkouškách, věrnosti zpovědnímu

I přes protiepidemická opatření se ovšem podařilo uskutečnit také spoustu dalších aktivit

tajemství a povolání ke kněžství vůbec. „I po skončení tohoto výročí nás úcta k našemu

k oslavě trojího jubilea. Počátkem roku se na pulty knihkupectví dostala objemná publikace

světci a jeho přímluva jistě budou provázet i v dalších letech,“ dodává.

o světci a z ní pak vznikla také elektronická prezentace, arcidiecézní centra pro školy, pro
rodiny a pro kulturu připravila během léta materiály nejen pro děti – putování Olomoucí

Předním místem oslav byla Sarkandrova kaple stojící přímo v místě dřívější olomoucké

i po arcidiecézi, čtení pro májové pobožnosti nebo program pro školáky – a vsetínská po-

městské věznice, a tedy i světcova umučení. Mši svatou tu 17. 3., v den světcovy smrti,

bočka Pražské mincovny zase vyrazila pamětní medaile. V Holešově – místě Sarkandrova
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posledního kněžského působení – otevřeli pamětní síň světce a také odhalili památník smíření různých náboženství. K oslavě sv. Jana se věřící počátkem roku scházeli i v dalším jeho
působišti, ve Zdounkách, místa s ním spojená navštívila v květnu polská konzulka Izabella
Wołłejko-Chwastowicz a výročí rezonovalo také ve sdělovacích prostředcích.
A oslava jubilejního roku hned zkraje dalece přesáhla hranice arcidiecéze, České republiky i Evropy. Při benefičním koncertu, s nímž 27. 1. vystoupilo v Arcibiskupském paláci Trio
Martinů, mohli lidé přispět libovolnou částkou na pomoc iráckým křesťanům. Výtěžek nakonec dosáhl výše přes 28 tisíc Kč a byl věnován na obnovu domoviny křesťanů v iráckém
městě Karakoš, na které se arcibiskupství podílí. „Úctu k našemu svatému mučedníkovi tak
lidé pochopili také jako výzvu ke svědectví víry i pomoci současným mučedníkům, kteří pro
víru trpí dnes,“ shrnul arcibiskup Jan Graubner.
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kronika roku 2020
LEDEN
Výtěžek Tříkrálové sbírky, na kterou ve dnech 1.–14. 1. vyrazilo po celé arcidiecézi téměř
17 500 koledníků, dosáhl výše 32,2 mil. Kč. Rekord předcházejícího roku se tak podařilo
překonat o téměř 2,4 mil. Kč. „Děkujeme koledníkům za to, že i letos přinášeli k lidem
domů radost. Někteří se s nimi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil zpěv a úsměv
a všem těmto lidem dali koledníci příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na
pomoc potřebným lidem,“ shrnul prezident Arcidiecézní charity Olomouc Mons. Bohumír
Vitásek. Peníze pomohly například s opravou vyhořelého domu v Lobodicích na Přerovsku,
podpořily novopečenou maminku bez prostředků nebo nákup schodolezu pro lidi na vozíčku – a mnohé další projekty.

22

23

Únor

v Kroměříži, zapsaný ústav. Arcibiskupství olomoucké tuto organizaci založilo, aby ve

V rámci oslavy Světového dne nemocných se biskup Josef Nuzík vydal 11. 2. do Vsetínské
nemocnice. Po skončení mše svaté, při které uděloval i svátost nemocných, požehnal nový

spolupráci s Muzeem umění Olomouc chránila, udržovala a zpřístupňovala veřejnosti
oba objekty i zdejší cenné sbírkové předměty.

areál zdejší interny. A podobná slavnost proběhla 13. 2. také v Krajské nemocnici T. Bati ve
Zlíně, kde biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek požehnal
prostory nově zrekonstruovaného pavilonu 10, spojujícího na jednom místě léčbu bolesti,
paliativní péči o vážně nemocné a umírající, ale také duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc pro pacienty a jejich blízké. Setkání s pracovníky a pacienty nemocnic
proběhla v rámci oslavy Světového dne nemocných i na dalších místech.
K oslavě celocírkevní památky sv. Cyrila 14. 2. připravila Moravsko-slezská křesťanská
akademie v olomoucké katedrále setkání se mší svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje a následnou prezentací prof. Jozefa Bielaka z Katolické univerzity v Ružomberoku na téma
„Evangelizační, kulturní a pedagogická mise sv. Cyrila a Metoděje“.
Se svou knihou „Karlův most“ vystoupil při besedě s autogramiádou 18. 2. v Arcibiskupském paláci P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Setkání ve
spolupráci s arcibiskupstvím uspořádalo Karmelitánské knihkupectví.
O víkendu 21.–23. 2. se v poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě uskutečnilo
11. arcidiecézní setkání katechetů na téma „Slovo, které pomáhá“. Zúčastnilo se ho kolem
60 zájemců z řad katechetů i kněží.
Ke dni 25. 2. vypršela platnost smlouvy o služebnosti, na jejímž základě Národní památkový ústav zajišťoval správu Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Nově začala provoz objektů, zapsaných před 22 lety na listinu světového dědictví UNESCO, zajišťovat nezisková organizace Správa Arcibiskupského zámku a zahrad
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BŘEZEN
Každého, komu není lhostejný nedostatek kněží ve farnostech, vyzvali v březnu a poté
každý další měsíc členové Společenství vdov a vdovců ze Zlína k modlitbě za nová kněžská povolání. Přidat se lze vždy o prvním čtvrtku v měsíci odkudkoli, materiály zveřejňuje
společenství na svém webu.
S podtitulem „Pestrý kaleidoskop jubilejních akcí v průběhu roku 200. výročí zvolení
třetího olomouckého arcibiskupa“ byla 7. 3. v křížové chodbě olomouckého kostela
sv. Michala zahájena výstava fotografií z projektu „Rudolf Jan 2019“ a tím také festival
Paschalia Olomucensia. Vernisáže se zúčastnil apoštolský nuncius Charles D. Balvo,
arcibiskup Jan Graubner a hejtmani Olomouckého i Zlínského kraje Ladislav Okleštěk
a Jiří Čunek, moderoval ji herec Marek Eben. Další průběh festivalu pak už poznamenala koronavirová pandemie: některé akce se zrušily, tradiční „Čtení z Bible v průběhu
24 hodin“ se 9. a 10. 4. přesunulo na web a on-line se 8. 4. z Arcibiskupského paláce
vysílal také velikonoční koncert Moravské filharmonie. V jeho průběhu mohli lidé přispět do „Sbírky pro Česko“, kterou Charita ČR pomohla lidem postiženým pandemií.
Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské církevní provincie se uskutečnilo ve dnech 9.–11. 3.
na Velehradě a zúčastnili se ho představitelé všech tří diecézí – olomoucké, brněnské i ostravsko-opavské. Mezi přednáškami se objevila například témata synodality nebo managementu
farností, času a sil kněze.
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DUBEN
V poutním areálu na Velehradě byla 13. 4. zavěšena pamětní deska k připomínce likvidace
zdejší řeholní komunity v rámci tzv. „Akce K“ – Kláštery. K zavěšení díla velehradského sochaře Otmara Olivy na zeď dnešního internátu církevního gymnázia na Stojanově nádvoří
naproti bazilice došlo v den 70. výročí události i přes nemožnost účasti širší veřejnosti.
Umělecké dílo připomíná jednu z nejdrastičtějších snah komunistické vlády o omezení
činnosti církví v tehdejším Československu.
Čeští a moravští biskupové se setkali 28. 4. na 122. plenárním zasedání ČBK v Olomouci.
Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení České biskupské konference. Novým
předsedou byl zvolen olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředsedou se stal královéhradecký biskup Jan Vokál a členy stálé rady byli zvoleni litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David. Biskupové se také zabývali novou
strukturou komisí a rad ČBK a volili jejich nové obsazení. Olomoucký pomocný biskup
Josef Nuzík se stal členem ekonomicko-právní komise a také delegátem pro rodinu a pro
pastoraci ve zdravotnictví. Olomoucký pomocný biskup Antonín Basler byl jmenován delegátem pro kulturu a památky a pro péči o stvoření. Arcibiskup Graubner bude v ČBK i nadále sloužit také jako delegát pro misie a novou evangelizaci a pro charitu a sociální služby.
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KVĚTEN
Přípravy na vznik památníku, který má připomínat návštěvu papeže sv. Jana Pavla II.
na Velehradě v dubnu 1990, zahájila obec Tupesy. Jeho základy poblíž místa papežova
přistání těsně vedle stávající cyklostezky na Velehrad požehnal 18. 5. arcibiskup Jan
Graubner. Památník v podobě žulové stély s doplňky z litého kovu vytvoří akademický
sochař Otmar Oliva.
Matice cyrilometodějská vydala ve druhé polovině května další knihu zpěvů pro obohacení bohoslužeb, „Nedělní graduál. Liturgické zpěvy pro neděle a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí“ z díla P. Josefa Olejníka. Obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle
v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí. Ve varhanním doprovodu
je vlepeno i CD s nahrávkami zpěvů.
První otevření kroměřížského Arcibiskupského zámku ve zcela výjimečném, galerijním
režimu se o víkendech 16.–17. a 23.–24. 5. setkalo s velikým ohlasem, jen o prvním z víkendů činila návštěvnost 1 300 osob. Budovu si mohli projít individuálně, svým vlastním
tempem od suterénu přes reprezentační sály nebo obrazovou galerii až po věž a nahlédnout přitom i do zákoutí, kterými se běžně neprovází. „Pro tuto akci jsme se rozhodli
kvůli epidemiologickým podmínkám. Zároveň jsme si tak ale vyzkoušeli, zda je o tento
typ prohlídek zájem, a ohlasy návštěvníků ukazují, že lidé tuto příležitost oceňují,“ shrnul
výkonný ředitel zámecké správy Martin Krčma.
U příležitosti stého výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, se v Arcibiskupském paláci 23. 5. uskutečnila přednáška „Hnutí fokoláre a jeho přínos naší společnosti v době totality“. Vystoupil s ní doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie
věd ČR a o svých zkušenostech s hnutím promluvil také arcibiskup Jan Graubner a další.
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křesťanská akademie a myšlenky vyplývající z odkazu soluňských bratří chce také akcento-

ČERVEN

vat ve svém dalším působení.

V téměř 150 kostelech, kaplích a modlitebnách, které se v arcidiecézi otevřely 12. 6.
při dalším ročníku Noci kostelů, evidovali organizátoři ze sedmi zapojených církví cel-

Novou farní budovu požehnal 21. 6. ve Strání biskup Josef Nuzík. Budova vedle ubytování

kem na třicet tisíc návštěvnických vstupů. „Letošní ročník byl pochopitelně ovlivněn

pro kněze poskytuje také prostor pro setkávání farnosti. „Stavba nové fary ve Strání mě

doznívajícími opatřeními v souvislosti s nemocí covid-19, a počet návštěvníků tak ne-

potěšila jednak proto, že se ji podařilo zrealizovat v krátkém čase za pomoci velkého po-

dosahoval počtu z předchozích let. Důležité ale je, že lidé i organizátoři byli spokojení

čtu místních řemeslníků a dobrovolníků, ale i pro to, že její vnitřní dispozice je vytvořena

– někteří dokonce až nadšení z toho, že vůbec někdo přišel. A to není málo,“ zhodnotil

tak, aby se mohl více rozvíjet život farních společenství,“ shrnul biskup Nuzík.

akci diecézní koordinátor Noci kostelů Lubomír Nágl. V olomoucké arcidiecézi zahájilo
akci setkání v olomoucké modlitebně Bratrské jednoty baptistů za přítomnosti bisku-

Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijali 27. 6. tři kandidáti: Josef

pa Antonína Baslera a představitelů dalších zúčastněných církví i veřejného života.

Hovád (1992) z Říkovic, Milan Maštera (1993) z Vyškova a Vojtěch Radoch (1991) z Os-

Při zahájení byl představen také tištěný průvodce, s nímž se návštěvníci mohli vydat

trožské Lhoty.

na místa spjatá v Olomouci s osobní přítomností tří světců, jejichž jubileum se v roce
2020 připomínalo: sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy. K dispozici
byly i další dvě novinky: pexeso poutních míst olomoucké arcidiecéze a pracovní list
věnovaný sv. Janu Sarkandrovi.
V kryptě katedrály byla 20. 6. otevřena hlavní část expozice „Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály“. Doplnily ji menší instalace ve stálé expozici Arcidiecézního muzea a v Arcibiskupském paláci. Na výstavě spolupracovaly Univerzita
Palackého v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupství olomoucké a Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci. Součástí byl také bohatě ilustrovaný katalog
s padesáti nejzajímavějšími liturgickými oděvy, které se v minulých staletích v katedrále
při bohoslužbách používaly.
Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie schválilo 20. 6. několik důležitých bodů, mimo jiné i nový název organizace. Nově bude vystupovat jako Cyrilometodějská
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veřejnosti – turistům i obyvatelům Kroměříže,“ zdůraznil arcibiskup Graubner. Memorand-

ČERVENEC

um podle něj vytyčuje společné cíle tří institucí, konkrétní rozsah spolupráce bude před-

V malém počtu, avšak v duchu se všemi, kdo jsou připojeni prostřednictvím médií, prožili
5. 7. lidé na Velehradě Národní cyrilometodějskou pouť. V modlitbách přitom pamatovali
především na oběti koronavirové epidemie i na ty, kdo při ní stáli v první linii. V závěru
pak arcibiskup Jan Graubner jako předseda České biskupské konference předal ocenění
čtyřem vybraným osobnostem. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdržela Zdeňka Vaculovičová,
zakladatelka mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest.
Děkovné uznání ČBK převzal autor knih pro děti a jáhen Josef Janšta. Pamětní medailí
ČBK byli oceněni spoluzakladatelka Hnutí pro život Sylva Bernardová a národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události a vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní
charity Olomouc Martin Zamazal. Tradiční benefiční koncert „Večer lidí dobré vůle“ předcházejícího dne zahájily sirény sanitek nebo hasičských vozů jako připomínka těch, kterým byl letošní ročník velehradských oslav zejména věnován: lidem v první linii boje s koronavirem. Koncert představil také další, kdo při pandemii pomáhali, například komunitu
vietnamských katolíků v ČR nebo řád milosrdných bratří, kteří pečovali o nemocné v Itálii
a Španělsku. Veřejná sbírka v rámci koncertu, určená na přímou finanční pomoc lidem
postiženým pandemií, vynesla téměř půl milionu korun.

mětem dalších jednání.
Biskup Antonín Basler udělil 11. 7. jáhenské svěcení pěti mužům. Novými jáhny se tak
stali Josef Biernát (1989) z Bánova, Filip Hochman (1992) z Kyjova, Petr Janíček (1994)
z Újezdu u Uničova, Josef Knopf (1958) ze Šternberka a Michal Staufčík (1994) ze Starého
Města.
Na adrese www.arcibiskupskypalac.cz byly 30. 7. spuštěny nové webové stránky Arcibiskupského paláce. Vedle představení největší palácové budovy v Olomouci, která se stala
dějištěm řady historických událostí, nabízí web také informace a servis pro návštěvníky.
„Impulsem ke spuštění stránek byla jednak snaha dát stávající webové prezentaci modernější kabát. Zároveň využíváme toho, že arcibiskupství se počátkem roku ujalo správy
zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži a snaží se prezentaci všech objektů sjednotit.
A konečně chceme návštěvníkům nabídnout lepší servis: mimo jiné tak spouštíme on-line
prodej vstupenek na prohlídkové okruhy,“ shrnul Martin Kučera, vedoucí arcidiecézního
Centra pro kulturu, které v paláci zajišťuje turistický provoz.

Ochotu ke spolupráci při péči o významné kroměřížské památky zapsané na seznam
UNESCO stvrdili 8. 7. podpisem memoranda v prostorách Arcibiskupského zámku zástupci Arcibiskupství olomouckého, Zlínského kraje a města Kroměříže. Dokument, který
je vyjádřením dobré vůle při rozvoji turistického ruchu v regionu, doplnili svým podpisem
arcibiskup Jan Graubner, hejtman Jiří Čunek a starosta Jaroslav Němec. „Po převzetí Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady jsme začali hledat způsoby, jak tyto památky
spravovat, a přitom nijak neomezit jejich přístupnost, protože chceme, aby nadále sloužily
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SRPEN
Na závěr dvacátého ročníku hvězdicové pouti byla 22. 8. na Velehradě odvysílána premiéra filmu „Pěšky bez hranic“ o putování po cyrilometodějských stezkách. Po skončení pak
proběhla beseda s režisérkou Evou Toulovou a dalšími tvůrci dokumentu.
Pro všechny, kdo se chtějí a potřebují ponořit do uzdravujícího a posilujícího Božího slova,
připravilo arcidiecézní Centrum pro kulturu audionahrávky jednotlivých kapitol evangelia
podle sv. Jana. Vznikat začaly koncem dubna, v čase vrcholící první vlny pandemie koronaviru, a postupně byly přidávány na arcidiecézní web až do konce prázdnin – poslední
kapitoly sem přibyly 28. 8.
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ZÁŘÍ
Pět nových laureátů se 11. 9. zapsalo do pamětní knihy i do historie Ceny města Olomouce. Za počin roku 2019 byla vybrána oslava jubilea olomouckého arcibiskupa Rudolfa
Jana. Ta přitom získala hned dvě ocenění, vedle města také cenu Olomouckého kraje.
V roce 2019 uplynulo 200 let od ustanovení kardinála Rudolfa Jana v pořadí třetím olomouckým arcibiskupem. Připomínkový projekt zahrnoval několik desítek vzdělávacích, kulturních a vzpomínkových akcí, které se konaly od 6. 1. 2019 do 7. 3. 2020 ve městě, na dalších
místech Moravy i v zahraničí.
Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která je správcem největšího soukromého lesního majetku v České republice, uspořádala 22. 9. den s lesní pedagogikou pod
názvem „Po stopách zvěře“. Akce se uskutečnila ve venkovním areálu sídla společnosti
na Svatém Kopečku a návštěvníkům nabídla zábavný a naučný program pro celou rodinu.
„Dotek tvého ticha“ je titul antologie španělské mystické poezie, který v průběhu září
obohatil knižní trh. Českým čtenářům básně autorů španělské mystické poezie od 15. do
20. století zpřístupnil Josef Hrdlička, překladatel a emeritní pomocný biskup olomoucký.
Kniha byla vydána péčí nakladatelství Refugium Velehrad-Roma.
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ŘÍJEN
V návaznosti na podpis memoranda z 8. 7., kde se zástupci Arcibiskupství olomouckého,
Zlínského kraje a města Kroměříže zavázali ke spolupráci při péči o významné památky
zapsané na seznam UNESCO, se arcibiskup Jan Graubner, hejtman Jiří Čunek a starosta
Jaroslav Němec sešli 2. 10. v Podzámecké zahradě k vysazení pamětního stromu. „Sázení stromů je akt, který má význam při pohledu do budoucnosti a zároveň vyjadřuje vztah
k přírodě. Dnes tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit, že nám jde o společnou věc,“
uvedl arcibiskup Graubner.
K připomínce tří výročí – 70 let od Akce K („kláštery“), 30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II.
a 10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, SJ – se 3. 10. shromáždili věřící na Velehradě.
Arcibiskup Jan Graubner během setkání požehnal pamětní desku připomínající přepadení
zdejšího kláštera v noci ze 13. na 14. 4. 1950. Dílo sochaře Otmara Olivy bylo na zeď naproti velehradské bazilice pověšeno již v dubnu, v den 70. výročí události.
Zástupcům Spolku pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích předal Zlínský hejtman
Jiří Čunek 22. 10. cenu PATRIA NOSTRA 2020 za příkladný investiční a architektonický
počin přispívající k rozvoji venkova. Sazovickým bylo toto ocenění udělované hejtmany ve
spolupráci se Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week přiznáno
za vybudování kostela sv. Václava, který byl dokončen a vysvěcen v květnu 2017. A ještě
téhož roku ho prestižní časopis Azure zařadil mezi deset nejlepších světových staveb.
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LISTOPAD
S názvem „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“ se ve dnech 13. a 14. 11.
uskutečnil čtvrtý ročník Konference o evangelizaci. S ohledem na epidemiologická opatření ho Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo uspořádaly jen on-line, zato ale bez
nutnosti přihlášení. Hlavním přednášejícím byl francouzský kněz, spoluzakladatel misijní
školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luc, hovořil také arcibiskup Jan Graubner,
Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr a další.
Arcibiskup Jan Graubner byl 25. 11. pozitivně testován na nemoc covid-19 a o několik dní
později byl kvůli zhoršujícímu se stavu také hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Do domácího ošetřování byl propuštěn 21. 12. Pozitivní výsledek koronavirového testu se
potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který nemoc strávil v domácí karanténě. Za uzdravení biskupů se po celou dobu modlili lidé ve velehradské
bazilice, v olomoucké katedrále, v kněžském semináři nebo olomoucké církevní školce
Ovečka, a dokonce i v USA. Čas rekonvalescence pak arcibiskup Graubner strávil psaním
knihy vycházející z jeho úvah na nemocničním lůžku. Pod názvem „Zbožnost je užitečná ke
všemu“ ji Karmelitánské nakladatelství vydalo v dubnu roku 2021.
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PROSINEC
Děkanátní centra pro rodinu pozvala v předvánočním čase rodiny, s nimiž spolupracují, do
projektu nadačního fondu Credo, aby natočily příběh radostné zvěsti. Šumperský děkanát
se touto aktivitou nechal inspirovat a vytvořil video, které hlasy dětí i rodičů ztvárňuje biblický příběh o narození Ježíše doprovázený zpěvem koled – „Darujeme Radostnou zvěst“.
Na nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži byla 11. 12. odhalena pamětní deska připomínající pobyt vynikajícího historika, heraldika, genealoga a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje Paprockého, působícího ve druhé polovině 16. století u dvora
olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vznik pamětní desky financovalo Ministerstvo kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky díky vydatné podpoře generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě ve spolupráci s Nadací Silva Rerum Polonarum.
Oblíbená stezka k Čertově kazatelně, která vede Račím údolím nedaleko Javorníku v Rychlebských horách, se dočkala kompletní obnovy. Rekonstrukci zajistila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc za finanční podpory Olomouckého kraje. První etapa rekonstrukce proběhla na jaře a pomohla ji zafinancovat dotace ve výši 30 tis. Kč, dokončení
druhé etapy na konci roku pak opět podpořila dotace, tentokrát v hodnotě 35 tis. Kč.
Papež František schválil 22. 12. dekret potvrzující hrdinské ctnosti prvního českého salesiána P. Ignáce Stuchlého, který velkou část života strávil ve Fryštáku nedaleko Zlína.
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pASTORACE

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

Život církve se odehrává především ve farnostech, kde se věřící shromažďují k bohoslužbám,

60 stromů, 560 keřů a 10 hlav hroznů. A v Cetechovicích už o dva roky dříve, tedy ještě

kde se hlásá a žije evangelium, udílejí se svátosti a uskutečňuje se služba lásky.

před zmíněným pastýřským listem, avšak v přímé reakci na papežovu „ekologickou encykliku“, založili farní sad s téměř čtvrt tisícovkou stromů. Jinde sáhli také po dalších stromech

Obvyklá účast na nedělní bohoslužbě dosahovala v roce 2020 přes 78 tisíc věřících (k tomu

a dřevinách: například v Kostelci u Kyjova zkrášlili okolí kostela 28 jehličnany. Celkem se

lze připočíst 20 % nemocných, starých a dětí, kteří jsou přítomni v duchu či skrze sdělovací

tak ve farnostech diecéze v reakci na výzvy Svatého otce a arcibiskupa Graubnera do kon-

prostředky), bylo uděleno 3 347 křtů, 557 osob přijalo svátost biřmování, 2 011 jich poprvé

ce roku 2020 vysadilo téměř 1 500 stromů a stovky keřů, mnohá další místa se na výsadbu

přistoupilo ke svatému přijímání, před zástupcem církve bylo uzavřeno 953 sňatků, 18 263

připravují v následujících měsících.

věřících přijalo svátost nemocných a konalo se 5 394 pohřbů.

Rodiny
I přes nepříznivé okolnosti se podařilo udržet společenství seniorů. Třídenní pobyt začát-

Výsadba stromů

kem června byl příjemným a vítaným rozptýlením a vydechnutím po dlouhé izolaci. Zú-

Papež František dává mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol alespoň jednu z nich: výzvu

častnilo se ho devět osob a zaměřili jsme se při něm na zpracování prožitého nelehkého

ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Žádný z nás není tak

období. Nechybělo ani sdílení zkušeností, co nám v období pandemie pomáhalo situaci

mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě přispět, když bude žít

zvládnout. Pandemie nám přinesla schopnost pružně reagovat na vzniklou situaci, nevzdá-

skromněji a šetrněji. (arcibiskup Jan Graubner, pastýřský list pro první neděli postní 2020)

vat se a doufat v Boží prozřetelnost. I přes situaci, která naši činnost po velkou část roku
omezila, se nám dařilo podporovat přes dvě stě rodin v prostějovském děkanátu. (Blanka

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

Neckařová, CPR Prostějov)

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

Úkolem všech děkanátních center pro rodinu i arcidiecézního Centra pro rodinný život je

si’ a vybídl: „Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů.

pomáhat kněžím s pastorací manželů a rodin a být nablízku všem, kteří v rodinách žijí. Děje

Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale i s dalším pěstováním

se tak skrze řadu aktivit, programů a kurzů. Nezapomíná se ani na pastoraci seniorů nebo

a jednou i sklízením a zpracováním. Společná práce pomáhá budovat živé společenství,

těch, kdo prožívají těžké údobí života, jako osamělost a rozvod. Centrum proto nabízí také

sklizené plody vytvářejí příležitost k dobrým skutkům.“ List se četl ve všech kostelích arci-

tři druhy poradenství: manželské a rodinné, pastorálně terapeutické a poradenství v obtíž-

diecéze o první postní neděli 1. 3.

ných životních situacích.
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V roce 2020 si centrum připomnělo 30. výročí svého založení a také třicet let vydávání časopisu Rodinný život. K této příležitosti pracovníci připravili putovní výstavu o historii a činnosti
centra, která byla během roku ke zhlédnutí v olomouckých kostelích.
Kvůli koronaviru bylo třeba většinu obvyklých akcí omezit, uskutečnit se mohlo jen několik
letních a podzimních pobytů. Ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou také proběhla literární a výtvarná soutěž „Rodinná pohoda není náhoda“. Navzdory uzavřeným školám a jiným
nesnázím se do uzávěrky sešlo přes 70 zdařilých prací, které pak byly v letních měsících
vystaveny na Svatém Hostýně.
Větší akci se podařilo uskutečnit ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu. V Olomouci
tak proběhla konference „Rodinná politika v praxi“, které se účastnili pracovníci diecézních
i děkanátních center pro rodinu z celé ČR: někteří prezenčně a ostatní u svých monitorů.
Akce jim poskytla možnost inspirovat se příklady dobré praxe a dozvědět se o fungování
rodinné politiky v naší zemi.
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Mládež

Poté ale znovu následovala fáze uzavírání a omezení, mládež byla opět nucena setkávat se jen

Kurz animátorů pro mě znamená možnost rozšířit si vědomosti a uplatnit je při vedení mladých lidí
a dětí. Ale zároveň mě učí vyrovnat se s lidmi, kteří mě soudí kvůli víře a názorům, anebo s lidmi,
kteří jsou schopní a ochotní se mnou na toto téma debatovat. Toto všechno mě zatím naučil animátorský kurz, ale také mě seznámil s lidmi, kteří mě dokážou pochopit, podpořit a prodiskutovat se
mnou mé nedostatky, abych byl lepším člověkem. (M. K., 19 let)

virtuálně – oproti první vlně ovšem ne již tak nadšeně, což již bylo dáno více důvody. Přesto
mnozí mladí lidé opět začali pomáhat, kde bylo potřeba: nakupovali starým lidem, pomáhali ve
školkách, hospicích a nemocnicích a začali také více sledovat svět kolem sebe jinýma očima.
Vedle toho se pomalu připravovali na on-line setkání mládeže v březnu 2021 i na další akce,
setkání a kurzy.

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 konference se podílí i na přípravě celostátních nebo mezinárodních akcí.
Arcidiecézní centrum života mládeže – Přístav v Rajnochovicích – slouží mladým lidem celoroční
nabídkou kurzů pro vedoucí, víkendových pobytů a dalších tematických akcí. 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.
Sarkander, z. s. měl ke konci roku 18 poboček a 1 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 Sarkandra v jednotlivých děkanátech rozvíjely činnosti k podpoře místních společenství, kroužků, a dalších aktivit dětí a mládeže. V roce 2020 spolek Sarkander s dotací od ministerstva školství pořádal 46 pobytových letních táborů (7 dní a více)
a 1 příměstský tábor. Také pravidelně organizuje akce krátkodobé a akce vzdělávacího charakteru.
Prázdniny se nesly v duchu naděje, že vše bude jako dřív – proto se až na menší omezení a hygienická nařízení podařilo uskutečnit tábory, Raft-camp a jiné dětské a mládežnické akce ve
spolupráci se spolkem Sarkander a centry Archou a Přístavem v Rajnochovicích.
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Církevní školství

1. Semináře k realizaci vstupů do škol na téma „Hodnotové vzdělávání“, „Velikonoce“ a „Svatý Václav“. Pro připravené a prezenčně nerealizované vstupy do škol

Když jsem ještě chodila na základní školu, měla jsem s vírou velké problémy. Většina mých

s tématy „Kostel – význačná budova naší obce, města“, „Den Slovanských věroz-

spolužáků a kamarádů byla nevěřící, neměli pro mě pochopení a neustále si mě dobírali. Abych

věstů – svatí Cyril a Metoděj“, „Svatý Jan Sarkander“, „Bible – posvátná kniha křes-

si mezi nimi udržela dobrou pozici, úpěnlivě jsem tvrdila, že víru pouze předstírám. Ovšem tak

ťanů“ a „Vánoce“ pak centrum využilo možnosti webinářů a dálkového vyučování.

dlouho jsem to tvrdila, až jsem tomu sama začala věřit. Cítila jsem ale v sobě prázdnotu. Proto
jsem nejspíš podvědomě znovu navázala kontakt s jedinou další věřící osobou v mém ročníku.
Její věčný optimismus mě donutil se nad sebou zamyslet: Proč jsem byla dřív šťastná a teď

2. Semináře Vstupů do škol pro žáky olomouckých škol na téma „Svatý Jan Sarkander“ se
zúčastnilo téměř 150 žáků, téma „Vánoce“ bylo navštíveno 60 žáky.

mám pocit, že je vše na nic? Co je špatného na tom být křesťanem? Ale teprve po vstupu na
křesťanskou střední školu, jejíž úžasný kolektiv mě nabil novou silou, jsem začala veřejně prohlašovat bez jakéhokoliv studu, že jsem křesťan. A překvapivě se mým nejmenším problémem
stalo právě přijetí do kolektivu. (Eliška)
Církevní školy všech stupňů si kladou za cíl celistvou formaci s kvalitním vzděláváním a vý-

Podařilo se také získat akreditaci k novým programům: „Svatí Cyril a Metoděj – inspirace
pro dnešek“ a „Svatý Jan Sarkander – význačná osobnost“.

chovou v křesťanském duchu. Centrum pro školy jim poskytuje metodický servis a zajišťuje

Katecheze

duchovní i profesní formaci pro věřící pedagogy, připravuje metodické materiály a pořádá

Moje rodina mě odmalička vedla k víře a dávala mi ten nejlepší příklad. Krista jsem si oblíbila

vzdělávací semináře.

i díky skvělé paní katechetce. Byla jsem zbožné dítě, takže k prvnímu svatému přijímání jsem
šla s pocitem obrovské radosti. Postupem času ale má víra slábla. A tak jsem začala víc číst

V roce 2020 provozovalo Arcibiskupství olomoucké celkem 18 škol všech stupňů (sdružených

knihy s křesťanskou tematikou a taky Bibli, rozhodla jsem se i více se modlit. Pravý smysl, proč

do 15 školských právnických osob): 6 škol mateřských, 6 základních, 3 gymnázia, 1 střední

chci něco změnit, jsem pochopila až o letních prázdninách, kdy jsem odcestovala spolu s partou

odbornou školu, 1 vyšší odbornou školu a 1 školské zařízení. V arcidiecézi působila také čtyři

věřících do Slovinska. Uvědomila jsem si, co mi dosud chybělo a jak moc jsem uzavřená vůči

zařízení jiných zřizovatelů: Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Církevní střední škola peda-

druhým, Bohu i sobě. Chci se více zapojovat při různých akcích ve farnosti, chci poznávat nové

gogická a sociální Bojkovice, Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci a Teologický

lidi. Chci se lidem více otevírat, sdílet své pocity a stát si za svým. (Kateřina)

konvikt Olomouc.
Součástí hlásání evangelia je katecheze všech věkových skupin, především dětí a mládeže,
Protiepidemická opatření výrazným způsobem omezila realizaci akreditovaných programů Vstu-

ale i dospělých, jak ve školách, tak na farách. Katechetickou službu v arcidiecézi koordinuje

pů do škol. Přesto se Centru pro školy podařilo některé realizovat, a to hned na dvou úrovních:

Centrum pro katechezi, které zajišťuje základní péči o 260 katechetů – v naprosté většině
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dobrovolníků – jimž zprostředkovává celoživotní formaci prostřednictvím vícedenních akcí,
dalších setkávání i publikováním materiálů a pomůcek.
Připravilo a vydalo také novou sadu kartiček pro děti k nedělním evangeliím, učebnici náboženství pro děti ve věku 9–12 let „Na cestě s Ježíšem“ a začalo připravovat i další učebnice
náboženství. Pokračovala také mezidiecézní spolupráce v rámci Katechetické subkomise při
ČBK, pro kterou vedoucí arcidiecézního centra Martina Orlovská vytvořila pracovní materiál
pro diskusi o tvorbě rámcového vzdělávacího programu výuky náboženství a dále byla pověřena k vedení skupinky, která má za úkol program vytvořit.
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Služba nemocným, armádě,

Diecéze zajišťuje také duchovní službu ve věznicích Olomouc a Mírov prostřednictvím dvou
kněží a dvou jáhnů, s nimiž spolupracuje řada dobrovolníků. Dva kněží diecéze jsou ve služ-

vězňům a dalším

bě vojenských kaplanů, v diecézi je ustanoven také duchovní rádce Junáka, jeden kněz je

Náročné období hospitalizace ve Fakultní nemocnici Olomouc kvůli zhoubnému nádoru mi

pověřen duchovní službou pro Romy a jeden duchovní službou pro vysokoškolské studenty.

v době koronavirových omezení pomáhaly zvládnout nemocniční kaplanky. Možnost požádat
některou z nich o návštěvu mi v průběhu několikaměsíčního pobytu v nemocnici velmi pomáhala. I když máte k dispozici čtení nebo křížovky, nakonec už jen odevzdaně čekáte, kdy přijdete
na řadu. A osobní setkání s kaplankou, která je trpělivá, je jako podání živé vody v pustině.
Společná modlitba, čtení z evangelia, možnost přijmout svátostného Ježíše je pro mne mimořádným požehnáním a nezaslouženou Boží milostí. Moc děkuji za tuto osobní zkušenost s prací
nemocničních kaplanů, za jejich nasazení a přístup k nemocným. (Hana)
Diecéze poskytovala duchovní službu ve 26 zdravotnických zařízeních – nemocnicích, psychiatrických léčebnách, hospicech a domově pro seniory – prostřednictvím 32 nemocničních
kaplanů a 31 dobrovolníků v pastorační péči. Nemocniční kaplani uskutečnili 21 tis. návštěv
a 9,6 tis. kratších kontaktů. Vedle toho se věnují ambulantním pacientům, příbuzným a blízkým,
pozůstalým a zdravotníkům.
Centrum pro pastoraci nemocných od února do září uspořádalo kurz „Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví“, který na duchovní službu v nemocnicích připravil dalších 27 dobrovolníků. Na podzim vypracovalo „Pokyny k udělování svátostí pacientům s onemocněním
COVID-19“. „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“, jehož cílem je mimo jiné
pořádat vzdělávací aktivity na podporu duchovní péče v nemocnicích, uskutečnil v rámci dalšího vzdělávání nemocničních kaplanů kurzy „Letní škola krizové intervence“ a „Doprovázení
pozůstalých“ pro 15, respektive 16 absolventů.
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Charitní činnost

Charita Moravská Třebová založila v březnu Komunitní zahradu, ojedinělý projekt sloužící sociálně slabým rodinám. Ty mohou na pozemku, který si Charita pronajala a upravila, vysadit zeleninu nebo květiny. Nejde jen o to, aby sociálně slabé rodiny měly po-

Mám možnost pracovat v Charitě, která mě profesně a osobnostně dosti posunula, dala
mi nespočet cenných rad a zkušeností, za které jsem velmi vděčná. Uvědomila jsem si
totiž, co možná mnoho lidí ani neví: jak se zdravotnictví a církev navzájem prostupují a
jak se navzájem obohacují. Pokud je člověk zdravý, dokáže cokoliv, má mnoho přání a
tužeb. Pokud je ovšem nemocný, má přání jediné: být zdravý. Je dobré vědět, že jsou
zde lidé, kteří nám mohou od útrap, nemocí a bolesti, a to nejen fyzické nebo psychické,
pomoci. Jsem za tyto lidi velmi vděčná, patří jim velký dík a uznání. A jsem o to raději,
že se takovou osobou, která pomáhá, brzy taky stanu. (Jana)

zemek, ale zároveň se na něm učí i pracovat. Zahrada má podporovat také komunikaci
mezi účastníky, dosahování dohod, umění argumentovat, ale také schopnost ustoupit.
Charita Olomouc připravila novou kampaň s názvem „Bochte pro hospic“ na podporu
mobilní hospicové péče. V prodejně Dobrodruhá se prodalo více než 200 porcí buchet
a také díky těmto zdrojům i dalším dárcům je možné poskytovat domácí hospicovou
péči zdarma.
V červnu zahájilo činnost Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje, které pro-

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) koordinuje charitní dílo v celé arcidiecézi a při-

vozuje Charita Uherský Brod. Jde o informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky,

tom respektuje právní subjektivitu i dobrovolnou činnost jednotlivých složek. V roce

neziskové organizace, příspěvkové organizace nebo obce v kraji a jeho posláním je zpro-

2020 pracovali v zařízeních Charity v celé diecézi zaměstnanci v 1 668 přepočtených

středkovávat nabídku a poptávku, propojovat, podporovat, rozvíjet, hledat nové cesty

úvazcích. Na území arcidiecéze působilo vedle samotné Arcidiecézní charity Olomouc

k uplatnění dobrovolnické činnosti.

celkem 28 Charit s právní subjektivitou a také Hospic na Svatém Kopečku. V rámci
Charita Vsetín otevřela v červnu Ergo dílny CAMINO. Jde o rozšíření služeb sociální

jednotlivých Charit poskytují pomoc potřebným ještě dobrovolná farní střediska.

rehabilitace pro lidi, kteří se vyrovnávají s duševním onemocněním, a cílem je rozšířit
možnosti odborně zacílené nabídky aktivit sociální rehabilitace. Slouží uživatelům jako

Vybrané novinky z místních Charit

další možnost účastnit se smysluplných činností, být aktivní, posunout se dále k získání

Na začátku roku 2020 pořídila Charita Otrokovice byt pro azylový dům Nový domov.

vlastního zaměstnání na trhu práce.

V průběhu ledna byl za pomoci podporovatelů a dárců upraven a vybaven nábytkem
a během prvních únorových dní se nastěhovali první klienti. V tomto bytě žijí klienti už

Charita Nový Hrozenkov se v rámci tématu Sdílené péče intenzivně zaměřila na lidi trpící

téměř samostatně, stále však mohou v případě potřeby využívat pomoci sociálních

neurodegenerativním onemocněním a jejich pečující. V rámci poradny sv. Rity posky-

pracovníků. Během roku se v bytě vystřídaly dvě rodiny, kterým se následně podařilo

tuje poradenství a odborné konzultace na toto téma. Sociální pracovníci Charity, kteří

najít bydlení.

jsou neustále k dispozici, mohou rodiny dostatečně připravit na komplikace související
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s onemocněním. Poradna byla také dovybavena pomůckami, které významně pomáhají
zmírnit projevy nemoci nebo ulehčují manipulaci s nemocným v terminální fázi. Hlavním
cílem je, aby nemocní mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.
Občanská poradna Charity Zlín poskytuje od 1. 1. 2020 z pozice „Seniorského ombudsmana“ komplexní poradenství občanům města Zlína starším 60 let, kteří řeší situaci, kdy se
například vůči jejich osobě úřad nebo úředník chová arogantně, nevhodně, anebo senior
není spokojen s postupem jednání, řeší bezúspěšně občansko-právní záležitosti nebo potřebuje podporu a pomoc v oblasti bydlení, dávek nebo bezpečnosti.
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KULTURA A PAMÁTKY

monumentální obraz J. Muhra z výzdoby Arcibiskupského paláce nazvaný „Přípravná
schůze k beatifikaci Jana Sarkandra“ (80 tis. Kč). A restaurováním prošla i malířská výzdoba dvou ceremoniálních kočárů ze sbírek arcibiskupství: zlatého kočáru „Esterházy“

Arcibiskupský palác

(200 tis. Kč) a kočáru „Zlatá berlina“ (30 tis. Kč).

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2020 turistický provoz v Arcibiskupském paláci

Arcibiskupství se rovněž zápůjčkou svých sbírkových předmětů podílelo na několika vý-

rozšířen o služby informačního centra. Díky finanční podpoře města Olomouce byly opět

znamných výstavních projektech u nás i v zahraničí: na výstavu „Lucas Gassel“ v nizo-

zajištěny také komentované prohlídky paláce.

zemském Helmondu byl zapůjčen obraz následovníka J. Patinira „Krajina s odpočinkem

Začátek turistické sezóny 2020 posunula pandemie nemoci covid-19 až na závěr května.
Přesto se během roku podařilo zaznamenat návštěvnost přes 4 500 osob. Oproti minulým
rokům ovšem ubylo zájezdů, školních skupin, edukačních programů pro děti i zahraničních
návštěvníků (šlo pouze o jednotlivce, zvláště ze sousedních zemí).

na útěku do Egypta“ z kroměřížské obrazárny, výstavu „300 Jahre Vermählung“ v Dopravním muzeu Drážďany obohatil výše zmíněný zlatý ceremoniální kočár „Esterházy“,
na výstavu „Rembrandt“ v Národní galerii byl zapůjčen obraz Ch. Paudisse z Kroměříže
„Sv. Jeroným“ a reciproční výstavu Muzea umění – Arcidiecézního muzea v Olomouci
a Muzea v Litoměřicích „Jako host“ tvořil výběr nejlepších exponátů těchto dvou muzeí.

Několik školních programů se nakonec uskutečnilo na podzim. V září a říjnu vedle toho
v paláci probíhala výstava heraldika Jiřího Loudy, předčasně uzavřená opatřeními proti
šíření koronaviru. Kvůli vládním omezením nemohl proběhnout ani edukační program pro
školy „Advent a Vánoce v Arcibiskupském paláci“. Naopak díky povolení vpustit na prohlídku skupiny o maximálně 10 osobách mohli návštěvníci v adventním čase opět zavítat do
reprezentačních prostor paláce obohacených o výstavu betlémů.

Památková péče
V roce 2020 se podařilo dokončit pět let trvající projekt restaurování souboru 14 kusů
historických klasicistních dřevěných lustrů z reprezentačních sálů v paláci v celkové výši
téměř 2,2 mil. Kč (dotace ministerstva kultury činila 1,4 mil. Kč). Restaurován byl dále
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hospodaření

Rok 2020 byl vedle toho pro ALSOL výjimečný také proto, že zahájily výstavbu pilařského
závodu ve Vápenné. „K tomu nás vedla myšlenka vytvořit přidanou hodnotu k vytěže-

Arcibiskupství převzalo koncem února do své správy Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu v Kroměříži. „Velké kulturní dědictví chceme odpovědně spravovat, jak nás
k tomu zavazuje odkaz biskupa Karla z Liechtensteinu-Castelcorna i jeho následovníků,
kteří kroměřížský zámek a jeho sbírky budovali,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner. Zájem

nému dříví a snížit jeho uhlíkovou stopu způsobené dálkovou přepravou,“ říká jednatel
společnosti Petr Skočdopole. 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.

arcibiskupství na udržení, rozvoji a dalším zpřístupnění historického odkazu dosvědčují
také investiční projekty. Ten, který je pod názvem „Dědictví moci, slávy a štědrosti“ aktuálně v běhu a pokračuje až do konce roku 2022, zahrnuje například opravu zámecké
střechy, obnovu vodního systému v Podzámecké zahradě, zpřístupnění Mlýnské brány
nebo obnovu Pompejské kolonády. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 246,3 mil.
Kč, z nichž větší část poskytla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Vedle toho arcibiskupství v roce 2020 pokračovalo také v dalších dvou dotačních projektech z prostředků IROP: obnově části bývalého kláštera na Velehradě (celkové náklady
110 mil. Kč) a revitalizaci kostela sv. Mořice v Olomouci (123 mil. Kč). Nově pak za pomoci IROP zahájilo opravy poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka (17 mil. Kč).
Více sazenic a méně těžby, takový byl rok 2020 pro společnost Arcibiskupské lesy
a statky Olomouc (ALSOL), které 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.
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PŘÍJMY

VÝDAJE

Hlavním zdrojem příjmů arcibiskupství a podřízených farností v roce 2020 byly výno-

Celkové výdaje arcibiskupství olomouckého i podřízených farností dosahovaly v roce

sy z hospodářské činnosti, které činily 420 270 tis. Kč. Významný byl i příspěvek státu

2020 výše 889 949 tis. Kč. Největší položku tvořily provozní výdaje (310 291 tis. Kč), dále

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

pak opravy (202 856 tis. Kč), mzdy a mzdové náklady (201 596 tis. Kč) a ostatní výdaje
(175 206 tis. Kč).

a dary (170 910 tis. Kč) a ostatní příjmy (40 670 tis. Kč). Celkem tedy 908 082 tis. Kč.

Příjmy (tis. Kč)

Arcibiskupství

Farnosti

Výdaje (tis. Kč)

Arcibiskupství

Farnosti

dotace obcí, krajů a státu

276 232

167 099

109 133

mzdy

201 596

189 680

11 916

sbírky a dary

170 910

3 405

167 505

opravy

202 856

39 775

163 081

hospodářská činnost

420 270

303 796

116 474

provoz

310 291

142 767

167 524

40 670

26 321

14 349

ostatní

175 206

154 249

20 957

908 082

500 621

407 461

CELKEM

889 949

526 471

363 478

ostatní
CELKEM
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Poděkování
Letopočet 2020, kterému věnujeme tuto výroční zprávu, bude nejspíš ještě za dlouhá léta každému pamětníkovi evokovat pandemii koronaviru a všechno, co společnosti
i jednotlivcům přinesla.
Nouzová situace, kterou nemoc vyvolala, se pochopitelně odráží také na mnoha stránkách této publikace. V samostatném textu jsme se pokusili shrnout bezpočet způsobů,
jimiž církev jako celek i její jednotliví členové na vzniklou situaci zareagovali, a zejména
jak se snažili pomáhat všem, na které sama nákaza nebo jí vynucená omezení dolehly:
nemocným, zdravotníkům, rodinám, seniorům, lidem osamoceným i bez domova a mnoha dalším.
Vedle toho ovšem lidé žili také jinými věcmi než jen epidemií. Věřící na území arcidiecéze
například celý rok prožívali jako oslavu trojího výročí sv. Jana Sarkandra a vedle řady setkání dalo toto jubileum vzniknout také několika počinům trvalé hodnoty, například knize,
pamětní medaili nebo památníku smíření.
Za všechno, co se v roce 2020 podařilo vykonat, za každé přispění, kterým se na tom
sami podíleli, i za trpělivé snášení nejrůznějších problémů, komplikací a trápení vyvolaných pandemií patří všem členům církve poděkování. A svou vděčnost chceme vyjádřit
také všem, kdo její poslání podpořili svými modlitbami, prací, časem anebo hmotnými či
finančními dary.
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