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Úvodní slovo

V běžném dnu býváme soustředěni na aktuální úkoly a někdy ztrácíme potřebný
nadhled. Výroční zpráva dává příležitost k ohlédnutí se zpět a také více do šířky,
připomenout si celek a v něm tak mnohé spolupracovníky na jednom společném
díle.
Rád využívám této příležitosti, abych poděkoval mnohým spolupracovníkům
nejen na arcibiskupství, ale i ve farnostech, charitách a církevních školách, v různých sdruženích a samozřejmě také mnohým dárcům a sponzorům, bez jejichž
štědrosti by nebylo možné vykonat to, o čem se píše v této zprávě.
Především děkuji Pánu Bohu, že nás pozval ke svému dílu, že nám dal možnost být jeho spolupracovníky na díle spásy a šíření lásky. Kéž on sám je bohatou
odměnou pro všechny, které povolal.
+ Jan Graubner
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Základní údaje o organizaci

| Kontakt
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9
pošt. schr. 193
779 00 Olomouc
tel.: 587 405 411
fax: 585 224 840
e-mail: arcibol@arcibol.cz
web: www.ado.cz
IČO: 00445151
č. účtu: 377688503/0300 (ČSOB Olomouc)

| Statutární orgány
Mons. Jan Graubner, arcibiskup
Mons. Josef Nuzík, generální vikář

| Další představitelé
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup, biskupský vikář pro péči o rodinu, učitele, školy, laické aktivity, katechumenát, ekumenismus, nemocné a vězně
P. Ing. Vojtěch Kološ, biskupský vikář pro ekonomiku
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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 asi 568 000 (cca 41 %) se hlásí ke katolické církvi.
V roce 2014 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 21 děkanátů. Ve 198 farnostech sídlil duchovní přímo, zbývajících 220 farností bylo spravováno exkurendo, tedy duchovní tam dojížděl. 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 2014 přináleželo 230 kněží, z nichž 205 působilo v aktivní službě. Celkem 219 kněží sídlilo na území arcidiecéze, 6 působilo
v jiných diecézích na území ČR a 5 v diecézích mimo ČR. Na území arcidiecéze
vedle toho působilo 29 kněží jiných diecézí. S duchovní správou dále vypomáhalo
98 řeholních kněží, 6 jáhnů – kandidátů kněžství a 33 trvalých jáhnů.
V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahájením
kněžské formace, studovalo celkem 11 kandidátů, v Arcibiskupském kněžském
semináři se na kněžské působení připravovalo 15 seminaristů.
V arcidiecézi působilo v roce 2014 celkem 29 řeholních řádů a institutů:
15 mužských a 14 ženských.
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Struktura arcidiecéze

Arcibiskup olomoucký
Arcibiskupská kurie
- generální vikář
- biskupští vikáři: pro péči o rodinu, učitele, školy, laické aktivity, katechumenát, ekumenismus, nemocné a vězně; pro ekonomiku
- biskupští delegáti: pro pastoraci; pro zasvěcený život; pro katechezi; pro péči
o kněžská povolání a ministranty; pro trvalé jáhny; pro stálou formaci
kněží; pro stálou formaci zasvěcených panen; pro pastoraci nemocných
Interdiecézní soud

| Rady a komise olomouckého arcibiskupa
Kněžská rada
Sbor poradců
Ekonomická rada
Pastorační rada
Liturgická komise (subkomise pro sakrální umění a pro liturgickou hudbu)

| Odbory arcibiskupské kurie
Administrativní úsek: kancléřství, evidence, archiv, knihovna, právní odbor
Ekonomicko-správní úsek: ekonomický odbor, odbor správy majetku, památkové oddělení, investiční a stavební oddělení, restituční oddělení, projektové oddělení, turistické centrum
Pastorační úsek: centra pro rodinný život, pro mládež, pro školy, pro katechety,
pro laické aktivity
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Kronika rroku
Kronika
oku 2
2014
014

LEDEN
Ve dnech 1.–14. 1. se uskutečnil čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Celkový
výtěžek na území olomoucké arcidiecéze dosáhl výše 22,9 milionu korun
a do koledování se zapojilo téměř 4800 skupinek.
Od 17. do 19. 1. probíhalo na Velehradě osmé Arcidiecézní setkání katechetů,
tentokrát s tématem „Pastorace a katecheze“. Pro cca 40 účastníků přednášel například arcibiskup Jan Graubner, vedoucí Katechetické sekce ČBK
P. Mariusz Kuźniar či biskupští delegáti P. Petr Bulvas a P. Jiří Kopřiva.
19. 1. se na Velehradě uskutečnila tradiční pouť za jednotu křesťanů, celebroval ji pomocný biskup Josef Hrdlička.

7

Kronika roku 2014

ÚNOR
Několik stovek žen z celé republiky zaplnilo 1. 2. kostel Zvěstování Panny
Marie ve Šternberku u příležitosti tradiční poutě matek, při níž prosily za
ochranu svých dětí.
Ve dnech 10.–11. 2. zavítal do Olomouce jako hostující profesor Cyrilometodějské teologické fakulty arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, sekretář vatikánské
Kongregace pro východní církve a profesor Papežského východního institutu
v Římě. Vystoupil přitom s přednáškou a workshopem pro studenty, akademické pracovníky i širší veřejnost.
S tématem „Ohromné maličkosti“ se ve dnech 10.–16. 2. uskutečnil osmý
ročník Národního týdne manželství, k němuž se řadou aktivit připojila také
rodinná centra na území arcidiecéze.
Od 11. do 17. 2. probíhala návštěva českých a moravských biskupů v Římě
nazvaná Ad limina, jejíž součástí bylo také setkání s papežem Františkem, jednání na vatikánských úřadech o církvi v ČR, mše svatá v hlavních římských
bazilikách nebo modlitba u pomníku Jana Palacha v Římě. Arcibiskup Jan
Graubner byl hlavním celebrantem odpolední bohoslužby 12. 2. v lateránské
bazilice.
Oslavy Světového dne nemocných, který připadá na 11. 2., se konaly na řadě
míst arcidiecéze. Zástupci arcibiskupství navštívili při této příležitosti například Fakultní nemocnici v Olomouci či Nemocnici Milosrdných bratří ve
Vizovicích.
Fórum mládeže olomoucké arcidiecéze se za účasti arcibiskupa Graubnera
uskutečnilo ve dnech 21.–23. 2 v Kroměříži. Celkem 126 delegátů z 99 farností zde diskutovalo o rodině.
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BŘEZEN
V rámci své třídenní návštěvy Olomouckého kraje zavítal 5. 3., na Popeleční
středu, prezident Miloš Zeman také na Svatý Kopeček. Setkal se zde s arcibiskupem Janem Graubnerem a jako symbol pokání od něj přijal znamení
popelce.
Na 120 účastníků zavítalo 15. 3. na osmnácté setkání varhaníků olomoucké
arcidiecéze, jehož hlavním bodem se stala přednáška o varhanní improvizaci.
Mši svatou pro setkání celebroval pomocný biskup Josef Hrdlička.
Setkání kněží a jáhnů moravských diecézí se uskutečnilo ve dnech
17.–19. 3. na Velehradě, letos s tématem „Aby měli život… ( Jan 10,10) Podněty pro osobní a kněžský život“.
19. 3. byl novým děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty zvolen dominikán P. Peter Tavel. Volbu akademického senátu potvrdila v září i vatikánská
Kongregace pro katolickou výchovu a nový děkan se své funkce ujal 14. 9.
Sté výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové, kandidátky na blahořečení, si věřící připomněli 25. 3. při mši svaté, kterou v jejích rodných Huštěnovicích na Uherskohradišťsku celebroval arcibiskup Graubner.

DUBEN
Po několikaleté rekonstrukci se 1. 4. znovu otevřelo podzemí velehradské
baziliky – lapidárium. Obnovené podzemí poutního chrámu nyní navíc připomíná i křesťanské mučedníky 20. století.
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Čtvrtý ročník Poutních dnů se na Arcibiskupském zámku v Kroměříži uskutečnil 11.–12. 4. Poutní bohoslužbu v kostele celebroval arcibiskup Jan
Graubner, součástí oslav byl rovněž Miniveletrh poutních míst, odborný
workshop „Pouť po zelené aneb jak využít duchovního a přírodního rozměru
poutních míst k jejich prezentaci a propagaci“ či výstava „Rozumný les –
120 let od založení Arcibiskupské lesní zařizovací kanceláře v Kroměříži“.
S nabídkou pro velikonoční dobu (20. 4.–8. 6.) přišlo Centrum pro rodinný
život, které zájemcům zasílalo denně formou SMS myšlenky arcibiskupa
Graubnera. K odběru se přihlásilo celkem 1883 lidí.
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KVĚTEN
Ve dnech 6. a 7. 5. se v Olomouci sešli ke svému 97. plenárnímu zasedání členové České biskupské konference. Kromě pracovních jednání je zde čekala
také slavnostní bohoslužba v katedrále u příležitosti svátku sv. Jana Sarkandra.
Několik set vysokoškoláků se ve dnech 7.–11. 5. sešlo na Velehradě při dalším
ročníku „Studentského Velehradu“, věnovaného tentokrát tématu „Limity“.
Mši svatou pro účastníky celebroval také arcibiskup Jan Graubner. Mezi další
hosty patřili například E. Vella, M. Kašparů, M. Vácha či P. Jajtner.

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. představil 20. 5. v Arcibiskupském paláci
sborník z konference o rodu Lichtenštejnů v dějinách českých zemí a při této
příležitosti se rovněž setkal s arcibiskupem Graubnerem.
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O Noci kostelů, která v tomto roce připadla na 23. 5., se v arcidiecézi otevřelo
celkem 225 objektů, které dohromady zaznamenaly 76 305 vstupů – o pět
tisíc více než v předchozím roce.
Za místo konání Celostátní misijní pouti a misijního dne dětí byla letos zvolena farnost Malenovice. Stovky dětí z celé ČR se zde k oslavě této události
sešly 31. 5.

ČERVEN
Pouť lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví se uskutečnila 14. 6. na
Svatém Hostýně, mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner.
Zhruba stovku dobrovolných hasičů z okresu Olomouc přijal 18. 6. arcibiskup
Graubner na návštěvě ve svém sídle.
Celkem pět kandidátů přijalo 21. 6. jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa
Graubnera: Zdeněk Mlčoch, Josef Slezák, Vilém Pavlíček a Pavel Macura byli
vysvěceni pro olomouckou arcidiecézi a Cyril Josef Komosný pro řád menších bratří kapucínů.
Kněžské svěcení udělil 28. 6. arcibiskup Graubner dvěma jáhnům: Františku
Ponížilovi a Karlu Skočovskému.
Sté výročí narození kněze olomoucké arcidiecéze a skladatele liturgické
hudby P. Josefa Olejníka si v sobotu 28. 6. připomněli lidé ve Velké Bystřici, kde P. Olejník dlouhá léta působil, při festivalu duchovní hudby. 30. 6.,
v předvečer výročí, na zemřelého vzpomněl také arcibiskup Graubner během
mše svaté v katedrále. Poslední srpnový den pak arcibiskup Graubner odhalil
P. Olejníkovi ve Velké Bystřici pamětní desku.
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Řadu míst olomoucké arcidiecéze, mezi nimi např. Svatý Hostýn, Svatý
Kopeček, Kroměříž, Kyjov, Veselí nad Moravou či Velehrad, navštívili během
svého pobytu v ČR ve dnech 26. 6. až 7. 7. bohoslovci a kněží ze Zambie.
Návštěvu zorganizovala Papežská misijní díla v ČR.

ČERVENEC
Slavnostní bohoslužba na nádvoří před poutní bazilikou se stala vrcholem
tradiční Národní cyrilometodějské pouti, k níž se na Velehradě 5. 7. sešlo
na třicet tisíc věřících. Mši svaté předsedal arcibiskup Jan Graubner a kázání
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pronesl kardinál Dominik Duka. Spolu s nimi slavili bohoslužbu i další biskupové, kteří se v předcházejících dnech sešli na Velehradě ke svému plenárnímu zasedání.
Stovky lidí se 26. 7. sešly při každoroční pouti ke sv. Anně na poutním místě
Stará Voda ve vojenském prostoru Libavá – v kostele, který během komunistického režimu zdevastovala zde usídlená sovětská armáda.
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SRPEN
3. 8. oslavili jezuité v Olomouci dvousté výročí obnovení řádu, veřejnost při
této příležitosti pozvali k bohoslužbě a také přednášce holandského historika
P. Paula Begheyna, SJ.
Osmý ročník Pěší poutě za umělce zavedl ve dnech 3.–9. 8. účastníky do
východních Čech. Na putování, konané pod záštitou pomocného biskupa
Josefa Hrdličky, pak v akademickém roce navázala v Olomouci pravidelná
Setkání u studny, program biblického a uměleckého slova spojený s hudbou
a také přednáškou.
Na tři tisíce věřících se 30. 8. zúčastnily arcidiecézní pouti rodin a učitelů,
letošní rok ve spojení s Národní poutí rodin ve Žďáru nad Sázavou jako vrchol
probíhajícího Roku rodiny.
V průběhu letních měsíců začalo Arcibiskupství olomoucké prostřednictvím své společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., (ALSOL)
hospodařit na prvních pozemcích, vrácených v rámci procesu majetkového
narovnání. Jednalo se o zhruba 1300 hektarů zejména v okolí Kroměříže.

ZÁŘÍ
Několik set ministrantů se 6. 9. zúčastnilo poutní mše, kterou pro ně v Kroměříži slavil arcibiskup Jan Graubner.
K modlitbě za pronásledované křesťany vyzval věřící své diecéze arcibiskup
Graubner listem, který se ve všech kostelech četl 14. 9.
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Romové z celé ČR se 20. 9.
sešli na Svatém Kopečku
při šestnáctém ročníku
Romské pouti, kterou
zde organizuje Charita
Olomouc. Mši svatou
celebroval romský kněz
P. Vojtěch Vágai z českobudějovické diecéze.
Vzácná relikvie – srdce
patrona kněží sv. Jana Marii
Vianneye – se v rámci
své cesty po ČR zastavila
21. 9. také v olomoucké
katedrále.
Zástupci
společenství
zasvěceného života působících v diecézi se 24. 9.
setkali s arcibiskupem
Graubnerem, aby prodiskutovali formy oslav
nadcházejícího
Roku
zasvěceného života.
Desáté formačně vzdělávací setkání pastoračních
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pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách se ve dnech 29. 9. až 2. 10.
uskutečnilo na Velehradě. Program akce, kterou pořádá Katolická asociace
nemocničních kaplanů v ČR, nabídl účastníkům duchovní obnovu i odborné
přednášky a diskuze.

ŘÍJEN
Osobní dopis vícečetným rodinám napsal počátkem října arcibiskup Jan
Graubner, aby jim osobně poděkoval za velkorysost a dobrý příklad. Kněží
z farností olomoucké arcidiecéze nahlásili k této příležitosti celkem 350 rodin
s pěti a více dětmi.
První mši svého druhu v naší zemi slavil 3. 10. arcibiskup Jan Graubner v olomouckém kostele sv. Michala pro policisty, kteří se společně modlili za pokoj
a bezpečí v naší zemi i za oběti trestných činů a mimořádných událostí.
Nad tématem „Etické aspekty léčby bolesti“ se zamýšleli účastníci patnácté
bioetické konference, která proběhla 4. 10. v Olomouci.
Arcibiskup Graubner zastupoval ve dnech 4.–20. 10. biskupy ČR na synodě
konané v Římě a věnované tématu rodiny. Ve svém příspěvku zde zdůraznil
potřebu rozvíjet doprovázení mladých lidí i po uzavření svátosti manželství
a také nutnost dobré formace budoucích kněží a katechetů.
Po více než desetiletém budování byl 5. 10. požehnán kostel Svatého Ducha
ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Bohoslužbu pro stovky přítomných
celebroval českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád.
Tradiční, již dvanácté setkání lektorů se 25. 10. uskutečnilo v Olomouci,
zúčastnilo se ho téměř třicet lidí předčítajících ve svých farnostech Boží slovo.
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LISTOPAD
Arcibiskup Jan Graubner byl hlavním celebrantem mše svaté, při níž věřící
7. 11. uctili v opavské konkatedrále ostatky Josefa Martina Nathana, pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze v polovině 20. století. Následujícího
dne byly ostatky uloženy v „Městečku milosrdenství“, které zesnulý založil
v polských Branicích.
Čtvrtý ročník festivalu duchovní hudby se ve dnech 21.–23. 11. uskutečnil na
Velehradě za účasti sborů církevních gymnázií z ČR, Slovenska a Maďarska.
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Součástí byla také mše svatá, kterou 23. 11. na Svatém Hostýně slavil arcibiskup Graubner.
Bohoslužbou, kterou slavil arcibiskup Graubner, a následnou konferencí byl
26. 11. ukončen projekt obnovy Velehradu. Během pěti let při něm bylo proinvestováno téměř 350 milionů korun a nové podoby se dočkala bazilika, celý
přilehlý areál i některé další objekty.

PROSINEC
Ve Zlíně se 3. 12. sešli první zájemci o členství v nově vzniklém Společenství
vdov a vdovců, přihlásilo se jich celkem více než 60.
Zhodnocení projektu „Otevřené brány“, který vždy v turistické sezóně společně pořádá Zlínský kraj s Arcibiskupstvím olomouckým, se uskutečnilo
4. 12. V letošním roce bylo otevřeno celkem 25 kostelů a prohlédlo si je
dohromady přes 133 tisíc návštěvníků, mezi nimi téměř 16 tisíc cizinců.
Lidi bez domova, s nimiž se vždy na Štědrý den setkává, letos arcibiskup Jan
Graubner pozval i na prohlídku Arcibiskupského paláce.
Do jedné z nejchudších evropských zemí, Moldavska, se v čase mezi vánočními svátky vydal arcibiskup Graubner, aby se setkal s kišiněvským biskupem
a poznal podmínky, v nichž dnes žije tamní církev. Za olomouckou arcidiecézi
pak přislíbil finanční podporu: příspěvek na sociální a zdravotní pojištění
tamních kněží.
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Pastorační činnost

Farnosti
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 se v roce 2014 pohybovala kolem 90 tisíc
věřících, bylo uděleno 4615 křtů, 1158 osob přijalo svátost biřmování, 2468 jich
poprvé přistoupilo ke svatému přijímání, před zástupcem církve bylo uzavřeno
1221 sňatků, 22 517 věřících přijalo svátost nemocných a konalo se 5162 pohřbů.

Rodiny
Centrum pro rodinný život prostřednictvím 21 děkanátních poboček podporuje rodinu jako přirozené místo psychosociálního růstu člověka a vyvíjí aktivity
směřující k posíle-ní a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství
a rodinných vztahů. Děje se tak formou přednášek a vzdělávacích akcí, podporou
manželských společenství, organizováním duchovních obnov a různých společných pobytů. Jednotlivá centra se také spolu s kněžími podílejí na přípravě snoubenců i biřmovanců, nezapomíná se ani na pastoraci seniorů či těch, kdo prožívají
těžké údobí života jako osamělost a rozvod. Centrum proto nabízí i tři druhy
poradenství: manželské a rodinné, pastorálně-terapeutické a také poradenství
v obtížných životních situacích. Vydává časopis Rodinný život.
K akcím, které centrum v roce 2014 nabídlo rodinám, patří například kurz
„Manželské večery“ či kurzy efektivního rodičovství a plánování rodičovství.
V polovině května se uskutečnilo setkání rodin na Svatém Kopečku a poslední
srpnovou sobotu se na Svatém Hostýně konala pouť rodin.
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Muži se během roku 2014 mohli zúčastnit například šedesátikilometrové
pěší poutě s dětmi z Velehradu na Svatý Hostýn nebo duchovního cvičení. Pro
nezadané obojího pohlaví byla uspořádána dvě seznamovací setkání, vždy pro
cca 20 osob. Pro ty, kdo se na společný život připravují, byl uskutečněn celoroční
kurz „Škola partnerství“ a kurzy přípravy snoubenců na manželství.
Senioři měli možnost letního pobytu pro prarodiče s dětmi, jehož cílem bylo
prohloubení mezigeneračních vztahů (38 účastníků), a také několika společných
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víkendů pro jednotlivce i manželské páry, jichž se celkem zúčastnilo 82 seniorů.
Centrum uspořádalo dvě setkání pro ty, kdo aktivně pečují o společenství seniorů,
aby si mohli prohloubit své zkušenosti a znalosti; pozvání přijalo celkem 57 moderátorů.
Pamatovalo i na ženy v obtížných situacích, které se během roku pravidelně
setkávaly. Pro osamělé matky připravilo jeden týdenní a jeden víkendový pobyt
a prosincové setkání rodičů, jimž zemřelo dítě.

Mládež
Mládež žije především ve farnostech, kde vytváří přirozená společenství, ale
také ráda objevuje jiná prostředí a za studiem odchází do měst. Vysokoškolákům
v Olomouci nabízí duchovní prostor akademická farnost a Stojanova kolej, ve
Zlíně vysokoškolské centrum při farnosti sv. Filipa a Jakuba. Hlavním nástrojem
pastorace mládeže v diecézi je Arcidiecézní centrum mládeže se svými zařízeními.
Arcidiecézní centrum pro mládež koordinuje pastorační činnost v oblasti
mládeže a zajišťuje formaci vedoucích, organizuje Arcidiecézní setkání mládeže
s biskupem a ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference se
podílí i na přípravě celostátních či mezinárodních akcí. Zorganizovalo sérii děkanátních setkání mládeže v období před Velikonocemi, dvě setkání děkanátních
kaplanů pro mládež a laických zástupců za děkanáty i celou řadu dalších setkání
s různými pracovníky a dobrovolníky. Pod vedením Sekce pro mládež ČBK se
účastnilo Studijně-formačního kurzu, Celostátního setkání animátorů v Třešti
(olomouckou arcidiecézi zastupovalo 109 delegátů) a dalších akcí. V závěru roku
2014 byl zahájen projekt u příležitosti Roku zasvěceného života, jehož cílem je
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vždy jednou za měsíc představit formou několikaminutového videa jednoho
řeholníka či řeholnici a jeho řád.
Arcidiecézní centrum života mládeže Přístav v Rajnochovicích slouží mladým
lidem celoroční nabídkou kurzů pro vedoucí, víkendových pobytů a dalších tematických akcí.
Uskutečnil se například kurz „Animátor“ (80 mladých lidí), řada soustředění
pro mladé lidi připravující se na přijetí svátosti biřmování (celkem cca 300 osob),
duchovní obnovy v období adventu a postu (na 60 mladých lidí), programy
o Velikonocích a svatodušních svátcích (40 účastníků), prázdninové pobyty
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(cca 150 lidí), brigády, adaptační kurzy pro studenty církevních škol či tematické
víkendy.
Sarkander – spolek dětí a mládeže provozuje mimo jiné táborové středisko
Archa v Rajnochovicích a dalších 16 poboček. K jeho činnosti v roce 2014 patřily
schůzky společenství dětí či mládeže (149 skupinek čítajících asi 2 tisíce osob),
krátkodobé akce v pobočkách spolku (113 akcí pro více než 1700 dětí a mladých lidí), 3 putovní tábory, 17 krátkodobých akcí ve středisku Archa (celkem
1133 účastníků), brigády, tematické víkendy a další akce.

Církevní školy
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 2014 provozovalo Arcibiskupství olomoucké celkem 15 škol všech
stupňů: 6 mateřských škol s 221 dětmi, 5 základních škol s 997 žáky, 3 gymnázia
s 870 studenty, 1 vyšší odbornou školu s 423 studenty a jeden dětský domov.
V arcidiecézi působila také čtyři zařízení jiných zřizovatelů: Základní škola
sv. Voršily v Olomouci s 245 žáky, Církevní střední odborná škola Bojkovice
s 57 studenty, Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci s 239 studenty
a Teologický konvikt Olomouc.
V průběhu roku 2014 arcibiskupství pokračovalo ve snahách o založení církevní
mateřské školy ve Vsetíně a církevní základní školy v Prostějově. Systematická
kontrola České školní inspekce se zaměřením na ekonomiku středisek volného
času při školách proběhla s dobrým výsledkem.
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V oblasti duchovního růstu byl kladen důraz zejména na Rok zasvěceného
života, k jehož připomínce byly školy vybízeny, a také na přípravu Národního
eucharistického kongresu.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nejen církevních škol
byl dokončen cyklus seminářů „Vstupy do škol s náboženskými tématy“ (9 seminářů).
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Centrum pro školy organizovalo také dvouletý Kurz pro varhaníky, jehož
devátý ročník byl zakončen v červnu. V říjnu byl s počtem 54 účastníků zahájen
desátý ročník. V průběhu září získalo 9 zájemců kvalifikaci varhaníka. Arcidiecézní
setkání varhaníků, kterého se zúčastnilo 120 osob, mělo téma varhanní improvizace.

Katecheze
Součástí hlásání evangelia je katecheze všech věkových skupin, především dětí
a mládeže, ale i dospělých, jak ve školách, tak na farách. V roce 2014 poskytli kněží
i řeholnice a laičtí katecheti svou službu 14 810 školním dětem.
Katechetickou službu v arcidiecézi koordinuje Centrum pro katechezi, které
zajišťuje základní péči o katechety, jimž zprostředkovává celoživotní formaci
i materiály potřebné ke službě.
K nejvýznamnějším akcím stálé formace katechetů patřilo arcidiecézní setkání
na Velehradě a postní rekolekce. Centrum vytvořilo a vydalo sadu samolepek pro
děti předškolního a mladšího školního věku na téma „Příběhy Starého zákona 2“
s metodickou příručkou pro kněze a katechety, v rámci ilustrované edice pro děti
„Poznáváme naše světce“ knížečku o sv. Anežce České, kvarteto „Starý zákon“,
katecheze pro dospělé o liturgii, adventní kalendáře pro dospělé a také adventní
a postní programy pro farnosti a program pro setkávání s rodiči dětí, které se připravují na první svaté přijímání.
Podílelo se na přípravě Národního eucharistického kongresu, který se slaví
v roce 2015, i oslavy jeho diecézní úrovně, na vydávání časopisu Cesty katecheze
a spolupráci s dětským časopisem Nezbeda.
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Pastorace nemocných
Nemocní jsou pokladem církve, protože mnozí z nich vytvářejí svými modlitbami a oběťmi duchovní zázemí pro ty, kdo v církvi slouží. Diecéze poskytovala
duchovní službu (Klinická pastorační péče) ve 14 nemocnicích, 2 psychiatrických léčebnách, 1 hospici, 3 domovech pro seniory, celkem 20 zdravotnických
a sociálních zařízeních prostřednictvím 27 osob, z toho 9 mužů a 18 žen (1 kněz,
4 jáhni, 4 laici, 13 laiček, 5 řeholnic); deset přepočtených úvazků.
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Prostřednictvím dopisů nemocným oslovovala stovky nemocných i ve farnostech, které navštěvují kněží a mnohým z nich pověření laici pravidelně přinášejí
svaté přijímání.

Služba vojenských a vězeňských kaplanů
Diecéze zajišťuje duchovní službu ve věznicích Olomouc a Mírov prostřednictvím dvou jáhnů jako profesních kaplanů, s nimiž spolupracuje řada dobrovolníků.
Dva kněží diecéze jsou ve službě vojenských kaplanů.
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Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) koordinuje charitní dílo v celé arcidiecézi a přitom respektuje právní subjektivitu i dobrovolnou činnost jednotlivých
složek. V roce 2014 pracovalo v zařízeních Charity v celé diecézi 1510 zaměstnanců.
V roce 2014 působilo na území arcidiecéze celkem 28 farních a oblastních
charit s právní subjektivitou a také Hospic na Svatém Kopečku. V arcidiecézi
rovněž funguje 13 dobrovolných charit bez právní subjektivity.
Farní a oblastní charity s právní subjektivitou provozovaly celkem 196 sociálních a zdravotních služeb, jednu sociální službu provozovala přímo ústředí. Jed-
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nalo se o služby sociálního poradenství (9 poraden), sociální péče (15 služeb
osobní asistence, 38 charitních pečovatelských služeb, 9 odlehčovacích služeb,
z toho 2 terénní a 7 pobytových, 11 center denních služeb, 11 denních stacionářů, 11 domovů pro seniory, 1 domov se zvláštním režimem, 3 charitní chráněná
bydlení, 1 zařízení podporující terénní formou samostatné bydlení), sociální prevence (6 azylových domů pro matky s dětmi, 5 azylových domů pro muže/ženy,
2 kontaktní centra, 1 krizová pomoc, 5 nízkoprahových denních center, 7 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 4 noclehárny, 9 sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi, 4 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, 4 sociálně terapeutické dílny, 5 terénních programů, 5 služeb sociální
rehabilitace) a také zdravotní služby formou ošetřovatelské služby (poskytuje
celkem 23 farních a oblastních charit).
V zahraničí se soustavná pomoc ACHO soustředí zejména na Haiti a Ukrajinu.
Na Haiti bylo v roce 2014 prostřednictvím Adopce na dálku zajištěno vzdělání
a základní životní potřeby pro 347 dětí. Charita dále podpořila výstavbu centra
v Gonaïves, jehož součástí jsou prostory pro práci s handicapovanými, nutriční
centrum, centrum rukodělných prací a škola, a finančně podporovala vzdělávání
2 vysokoškolských studentů. Dlouhodobé projekty na Ukrajině podporují samostatnost a finanční nezávislost místních partnerských organizací zaměřujících
se na problém dětského bezdomovectví a péče o děti ze sociálně slabých rodin.
V rámci přímé pomoci se uskutečnila například akce „Vánoční balíček“, při níž
dárci z ČR obdarovali prostřednictvím ACHO 275 dětí z ukrajinských dětských
domovů, ze studijního fondu bylo podpořeno 11 studentů a Charita zajistila také
humanitární pomoc pro ty, kdo utekli z oblasti postižených boji, celkem se jednalo o 753 osob.
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Arcibiskupství olomoucké jako zřizovatel podporuje charitní dílo v arcidiecézi
několika způsoby. Hradí mzdové náklady pastoračních asistentů a prezidenta
ACHO ve výši cca 10 milionů korun ročně. Pravidelná sbírka na potřeby Charity,
vyhlášená arcibiskupem, vynesla v celé arcidiecézi 2,8 milionu korun. V případě
mimořádných událostí také arcibiskupství vyhlašuje kostelní sbírky, s nimiž ve
prospěch potřebných disponují charitní složky.
Arcibiskupství poskytuje charitám nekomerční půjčky na překlenutí období,
než do charitních služeb přijdou dotace z veřejných zdrojů. Poskytuje také nekomerční nájmy v církevních budovách. Nemalý význam má podpora při zajišťování
lepších podmínek pro nákup strategických komodit a služeb, jako jsou energie,
pojištění, služby telefonních operátorů a jiné. Tato pomoc představuje úspory
v objemu několika milionů korun ročně.
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Společně s Muzeem umění Olomouc se Arcibiskupství olomoucké podílí na
fungování dvou Arcidiecézních muzeí: v Olomouci a Kroměříži. Obě instituce
intenzivně a dlouhodobě pracují s uměleckými předměty pocházejícími ze sbírek
arcibiskupství i z jednotlivých farností olomoucké, brněnské a ostravsko-opavské
diecéze, s fondem čítajícím desítky tisíc hodnotných uměleckých děl z oblasti
malířství, sochařství, grafiky i architektury.
Spolupráce Arcibiskupství olomouckého s Muzeem umění a také s Národním
památkovým ústavem, který je správcem Arcibiskupského zámku v Kroměříži,
dostala v roce 2014 ještě těsnější podobu. Jejím ztělesněním je projekt „Duchovní
osa Moravy“, který si klade za cíl vytvořit komplexní návštěvnický program orientovaný mezi Olomoucí a Kroměříží, jenž poskytne co možná nejuceleněji pojatý
vhled do bohatých kulturních a duchovních dějin podstatné části Moravy.
Projekt propojující společným návštěvnickým programem tři objekty (Arcibiskupský palác v Olomouci, Arcidiecézní muzeum v Olomouci a Arcibiskupský
zámek v Kroměříži) po administrativních přípravách předchozího roku vstoupil
v roce 2014 do další fáze a nabídl turistům konkrétní program. Umožnil také
zakoupení výhodné společné vstupenky do všech objektů.
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Příjmy
Hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených
farností v roce 2014 byl příspěvek státu podle zákona 428/2012 Sb., Arcibiskupství olomoucké bylo rovněž příjemcem dotací (všechny tyto příjmy činily dohromady 229 360 tisíc Kč). Další zdroje představovaly sbírky a dary (145 968 tis. Kč),
hospodářská činnost (52 427 tis. Kč) a ostatní příjmy (37 356 tis. Kč). Celkem
tedy 465 111 tis. Kč.
arcibiskupství

farnosti

dotace obcí, krajů a státu

229 360

159 435

69 925

sbírky a dary

145 968

20 640

125 328

hospodářská činnost

52 427

21 412

31 015

ostatní

37 356

CELKEM

465 111

Výdaje
Celkové výdaje Arcidiecéze olomoucké a jí podřízených farností dosahovaly
v roce 2014 výše 470 070 tis. Kč. Největší položku tvořily mzdy a mzdové náklady
(169 141 tis. Kč), dále opravy a investice (115 950 tis. Kč) a provozní výdaje
(167 108 tis. Kč).
arcibiskupství

farnosti

mzdy

169 141

156 686

12 455

opravy

115 950

109 118

6 832

provoz

167 108

odpisy

17 871

CELKEM

470 070

33

Hospodaření arcidiecéze

Přímé výdaje na pastorační činnost dosáhly výše 34,4 mil. Kč, z toho největší
díl (11,9 mil. Kč) tvořila činnost Arcidiecézní charity Olomouc a jí podřízených organizací, podporována byla také pastorace rodin (8,5 mil. Kč) a mládeže
(3,5 mil. Kč), církevní školy (3,6 mil. Kč), katecheze (3,6 mil. Kč) a pastorace
nemocných (1,8 mil. Kč).

34

Poděkování

V závěru této zprávy, která má seznámit s činností Arcibiskupství olomouckého
a se životem celé olomoucké arcidiecéze v roce 2014, se sluší poděkovat všem,
kdo na tom, co se podařilo uskutečnit, nesou nějakou zásluhu.
Díky patří kněžím, jáhnům a pastoračním pracovníkům, dále ostatním zaměstnancům arcibiskupství, jednotlivých farností, charit i dalších institucí a také celé
řadě dobrovolníků: bez jejich snahy, nasazení a dobré vůle by nic z výše zmíněného vůbec nebylo možné uskutečnit.
Poděkování si zaslouží všichni ti, kdo naši činnost podpořili hmotným či
finančním darem: sponzoři, dárci a dobrodinci, o jejichž velkorysost se opírá
značný díl naší činnosti. S vděčností pamatujeme také na veřejné instituce i soukromé společnosti, jejichž vstřícnost pro nás byla velkou oporou.
A díky si zaslouží také všichni ti, kdo se zapojují do života svých farností, kdo
církev a její poslání podporují aktivní účastí, příkladem svého života a modlitbou.
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