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Výroční zpráva každé organizace je důležitý dokument. 
Diecéze je však spíše duchovní rodina než podnik, a v rodině 

se běžně mluví o tom, co se prožívá a plánuje, a často se vzpo-
míná ne proto, aby se žilo v minulosti, ale proto, že současnost 

je pak bohatší o minulost. Vědomí toho, co dělají další členové 
rodiny, pomáhá vytvářet vztahy a upevňuje společenství. Proto 

Vám rád předkládám tuto zprávu o životě arcidiecéze v minulém 
roce, kterou připravili moji spolupracovníci.

Sdělovací prostředky o nás většinou mluví jen ve spojení s ma-
jetkem či chybami některých našich členů. Proto je dobře se podí-

vat i na to, čím u nás církev opravdu žije, o co se snaží, komu slouží 
a co vytváří. Pro mne je tato četba motivací k vděčnosti Bohu i mno-

ha lidem, které vidím za tím vším. Chyby nezakrýváme, ty s pokorou 
odevzdáváme Božímu milosrdenství a snažíme se z nich poučit. S Boží 

pomocí se však daří krásné dílo, jak ukazuje i  letošní zpráva. A  to je 
důvodem ke zdravé hrdosti. Upřímně děkuji všem spolupracovníkům 

a  mnoha dobrovolníkům, štědrým sponzorům i  drobným dárcům, bez 
nichž by to všechno nebylo možné.

Píšeme jen o akcích a o tom, co je vidět. Mnohá znamení však dávají 
tušit, že v srdcích lidí se odehrává spousta krásných věcí, které v nich činí 

Bůh. I za ty chci poděkovat. Stejně jako za mnoho skutků lásky, které nejsou 
nikde evidovány, ale bez nich by nebylo štěstí a jistoty domova.

S vděčností a přáním všeho dobra od Pána

+ Jan Graubner

úvodní slovo



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
Mons. Ing. Vojtěch Kološ, biskupský vikář pro ekonomiku

základní údaje o organizaci
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profil arcidiecéze

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

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

V  roce 2015 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 
21 děkanátů. Ve 195 farnostech sídlil duchovní přímo, zbývajících 223 farností 
bylo spravováno exkurendo, tedy duchovní tam dojížděl. Sídla děkanátů: Hole-
šov, 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 2015 přináleželo 230 kněží, z  nichž 
204  působilo v  aktivní službě. Celkem 215 kněží sídlilo na území arci-
diecéze, 7 působilo v jiných diecézích na území ČR a 8 v diecézích mimo 
ČR. Na území arcidiecéze vedle toho působilo 31 kněží jiných diecézí. 
S duchovní správou dále vypomáhalo 97 řeholních kněží, 5 jáhnů-kan-
didátů kněžství a 33 trvalých jáhnů.

V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahá-
jením kněžské formace, studovali celkem 2 kandidáti, v  Arcibis-
kupském kněžském semináři se na kněžské působení připravovalo 
19 seminaristů.

V arcidiecézi působilo v roce 2015 celkem 28 řeholních řádů 
a institutů: 15 mužských a 13 ženských.



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 oddělení, stavební oddělení,  
oddělení církevních restitucí, projektové oddělení, turistické centrum

pastorační úsek: centra pro rodinný život, pro mládež, pro školy, pro katechety

struktura arcibiskupství

 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 ALSOL;  
pro péči o kněžská povolání a ministranty; pro trvalé jáhny;  
pro stálou formaci kněží; pro stálou formaci zasvěcených panen;  
pro pastoraci nemocných

 Interdiecézní soud
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při dvou bohoslužbách – ve Starém Městě na Uherskohradišťsku 
a ve Valašském Meziříčí.

Hlavním bodem devátého Arcidiecézního setkání katechetů, 
konaného v polovině ledna na Velehradě, se stala příprava Národ-

ního eucharistického kongresu. Zhruba 70 účastníků z řad katechetů 
i kněží si vyslechlo přednášky věnované eucharistii v církvi a realizaci 

kongresu, v praktické rovině se seznámili s přípravou materiálů pro kon-
gres.

ÚNOR 

O  svátku Uvedení Páně do chrámu 2. 2. se arcibiskup Jan Graubner 
setkal se zasvěcenými osobami své diecéze. Setkání se uskutečnilo upro-

střed Roku zasvěceného života a  na 200 zúčastněných řeholníků, řeholnic 
a členů sekulárních institutů a společností apoštolského života při něm prosilo 

za odpuštění, jak k  tomu vyzvali předsedové obou Konferencí vyšších řehol-
ních představených – mužské i ženské. Součástí byla rovněž přednáška, při níž 

P. Miroslav Herold, SJ rozvedl do důsledků tři cíle slavení tohoto roku, jak je ve 
svém listě vyjmenoval papež František: dívat se s vděčností na minulost, prožívat 

se zápalem přítomnost a obejmout s nadějí budoucnost.

Nové sídlo Společenství vdov a vdovců ve Zlíně požehnal 5. 2. generální vikář 
Mons. Josef Nuzík. Bohoslužbě a následnému posezení bylo přítomno na sedmdesát 

účastníků.

kronika roku 2015

 LEDEN

Ve dnech 1.–14. 1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Celkový 
výtěžek na území olomoucké arcidiecéze dosáhl výše téměř 
23,9 milionu korun a do koledování se zapojilo přes 5 tisíc skupi-
nek. Arcibiskup Jan Graubner požehnal koledníkům v pátek 2. 1. 
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Zhruba dvě stě mladých lidí se 6. až 8. 2. sešlo na akci Absolventský Velehrad, 
kterou na poutním místě podruhé uspořádalo Vysokoškolské katolické hnutí ČR. 
Vedle přednášek a besed rozdělených do tematických okruhů „Křesťan a pro-
fese“, „Křesťan a rodina“ a „Křesťan a společnost“ nabídlo setkání také duchovní 
program a další aktivity.

U příležitosti Světového dne nemocných se arcibiskup Jan Graubner 11. 2. 
setkal se zdravotníky při bohoslužbě v dominikánském kostele Neposkvr-
něného početí Panny Marie v Olomouci.

Od února do května navštěvoval arcibiskup Jan Graubner postupně 
jednotlivé děkanáty arcidiecéze a setkával se zde s pastoračními a eko-
nomickými radami farností. S jejich členy diskutoval o práci na úrovni 
děkanátu, zejména o dobrovolnické službě a o placených spolupracov-
nících, kteří mají být animátory dobrovolníků v jednotlivých farnostech.

 BŘEZEN

Postní rekolekce katechetů se konala ve dnech 6.–8. 3. na Vele-
hradě, zúčastnilo se jí 70 osob. Na téma „Smlouva nová a věčná“ 
rekolekci vedl českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád.

Kostely v  diecézi odpověděly na výzvu papeže Františka a  ve dnech  
13.–14. 3. se připojily k iniciativě 24 hodin pro Pána, aby v nich lidé mohli při-

jmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou Eucharistií. Věřícím 
se otevřely například kostely v Olomouci, Zlíně, Kroměříži, Šumperku, Zábřehu, 

Hranicích a Valašském Meziříčí.

Od 16. 3. do 26. 4. se v Olomouci uskutečnil třetí ročník uměleckých perfor-
mancí souvisejících s  velikonočním cyklem. Program „Paschalia olomucensia“ 

nabídl čtyřiadvacetihodinové čtení Bible, vystoupení Spirituál kvintetu a Teátru Víti 
Marčíka nebo výstavu fotografií vzniklých v rámci projektu Člověk a víra.

kronika roku 2015
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Novou kapli pro Společenství sv. Josefa, křesťanskou komunitu, která je pro-
jektem Charity Olomouc a  lidem s komplikovanou minulostí nabízí šanci na druhý 
domov, vysvětil 18. 3. v Dolanech arcibiskup Jan Graubner. Komunita se zaměřuje 
na věřící muže, kterým dává možnost znovu zakusit bezpečné zázemí rodinného 
charakteru. Jejími obyvateli jsou lidé, kteří prošli charitními službami nebo za sebou 
mají těžké životní situace.

Na fenomén dobrovolnictví v církevních památkách se zaměřil pátý ročník 
Poutních dnů v Kroměříži. Dvoudenní akce, která souvisí s předvelikonoční 
poutí k  Panně Marii Bolestné, se uskutečnila 27.–28. 3. a  kromě slavnostní 
bohoslužby nabídla také miniveletrh poutních míst v ČR i zahraničí, odborný 
seminář na téma dobrovolnictví, jarmark lidových řemesel, kulturní program 
na Velkém náměstí nebo koncert postní hudby v chrámu sv. Mořice v podání 
Pěveckého sdružení Kopřivnice.

 DUBEN

Vítězství si z  celostátní přehlídky gymnaziálních sborů, konané 
od 9. do 11. 4. v Brně, přivezl sbor Stojanova gymnázia Velehrad. Sou-
částí akce bylo rovněž několik vystoupení pro veřejnost.

Arcibiskupský palác i jeho knihovní fond se otevřely studen-
tům. Na základě smlouvy, kterou 20. 4. podepsali arcibiskup Jan 
Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, mohou uni-
verzitní studenti využít nabídky k bezplatné prohlídce reprezenta-

tivních prostor Arcibiskupského paláce. Smlouva 
o spolupráci zároveň umožnila propojení knihovního 

fondu Arcibiskupské knihovny, zaměřeného zejména 
na odbornou a naučnou literatury z teologie, historie, 

psychologie, dějin umění nebo regionální literatury, 
s katalogem Knihovny Univerzity Palackého.

KVĚTEN 

Rodný dům kardinála Štěpána Trochty ve Francově 
Lhotě byl u příležitosti 110. výročí Trochtova narození zpří-

stupněn veřejnosti. Slavnostní požehnání a otevření nového 
muzea vykonal 3. 5. Mons. Jan Baxant, Trochtův nástupce 

v úřadě litoměřického biskupa.

Olomouc, Kroměříž a  Velehrad, ale také Prahu a  Ostravu 
navštívil během své cesty po ČR ve dnech 11.–14. 5. arcibiskup 

syrské katolické církve Yohanna Petros Mouche z  iráckého 
Mosulu. Při setkáních s arcibiskupem Janem Graubnerem, studenty 

církevních škol, pracovníky Charity i věřícími podal přímé svědectví 
o životě v oblastech ovládaných tzv. Islámským státem.

kronika roku 2015
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Jednou z  klíčových událostí celého roku se ve dnech 15. a  16. 5. stal Diecézní 
eucharistický kongres, součást oslav kongresu národního. Program dvoudenní 
akce postupně oslovil děti, mládež i dospělé účastníky. Zhruba 5 tisíc dětí navště-
vujících hodiny náboženství se nejprve sešlo při bohoslužbě v olomoucké Korunní 
pevnůstce. Odpoledne se zúčastnily doprovodného programu, který nabídl 
například divadelní představení, sportovní a soutěžní disciplíny, prohlídky vybra-
ných památek a závěrečnou adoraci.

K modlitbě před Eucharistií se téhož dne večer sešli také mladí lidé. Jejich 
program zahájila mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem v katedrále 
a po ní adorace s řeholníky a večer chval. V sobotu ráno se pak mladí lidé 
sešli ke společné modlitbě breviáře.

Hlavní část sobotního programu, k němuž se v Olomouci shromáždilo 
více než 2 tisíce věřících z celé arcidiecéze, nabídla nejprve výběr z pěti 
přednášek s následnými adoracemi. Všichni účastníci se pak průvodem 
přesunuli do katedrály, kde byla jako vyvrcholení Diecézního eucharis-
tického kongresu slavena mše svatá.

Jako doprovodný program kongresu byla už na konci dubna ote-
vřena hned na třech místech v Olomouci výstava s názvem „Smlouva 
nová a věčná. Eucharistie ve výtvarném umění“. Lidé si ji mohli pro-
hlédnout až do 4. 10. v  křížové chodbě Arcidiecézního muzea, 
ve výstavním sále Arcibiskupského paláce a  v  kryptě katedrály 
sv. Václava.

kronika roku 2015



2120



Jako nabídka, jak lidé mohou prodloužit eucharistickou slavnost do běžného 
života a pravidelně prohlubovat svůj vztah s Kristem, bylo během kongresu zalo-
ženo diecézní společenství adorátorů „Eucharistická hodina“. Jeho členové 
se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, být podle 
svých možností na mši svaté častěji, než je povinné, a sloužit Kristu v potřebných.

Dvacet let od návštěvy papeže Jana Pavla II. si v květnu připomněli věřící 
v Olomouci na Svatém Kopečku. Výroční oslavy zahájil 16. 5. koncert ve sva-
tokopecké bazilice s následnou adorací. Vrcholem se stala nedělní mše svatá 
17. 5., při níž někdejší osobní papežův sekretář kardinál Stanisław Dziwisz 
uložil ve svatokopecké bazilice ostatek sv. Jana Pavla II. Odpoledne násle-
doval komponovaný vzpomínkový pořad, který svým zpěvem doprovo-
dilo hudební seskupení „Střípky“, vzniklé z řad vysokoškolských studentů 
UP Olomouc speciálně u příležitosti papežské návštěvy. Součástí oslav 
byl rovněž koncert 21. 5. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-
-Hejčíně a  publikován byl také sborník příspěvků pamětníků, kteří se 
s Janem Pavlem II. v roce 1995 setkali.

Více než 220 kostelů se otevřelo návštěvníkům při dalším roč-
níku Noci kostelů 29. 5. Zajímavý program a možnost zavítat i do 
objektů, které jinak nejsou běžně přístupné, přilákaly na území arci-
diecéze rekordní počet návštěvníků, pořadatelé zaznamenali cel-
kem 78,5 tisíce návštěvnických vstupů.

ČERVEN 

Hlavním dnem oslavy eucharistic-
kého kongresu ve farnostech se stala 

slavnost Těla a Krve Páně, připadající na 
čtvrtek 4. 6. a v některých farnostech sla-

vená následující neděli 7. 6. Farnosti tak 
navázaly na měsíční témata z první polo-

viny tohoto roku, zvláště pak na květnové 
mariánské téma.

Kněžské svěcení přijalo z  rukou arcibis-
kupa Jana Graubnera 27. 6. pět jáhnů: Pavel 

Macura z  farnosti Zlín  – Panny Marie Pomoc-
nice, Zdeněk Mlčoch z  farnosti Rataje u  Kroměříže, 

Vilém Pavlíček z farnosti Svitavy, Martin Rumíšek z farnosti Nová Lhota a Josef Slezák 
z farnosti Březnice u Zlína.

kronika roku 2015
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 ČERVENEC

Na 23 tisíc poutníků oslavilo 5. 7. svaté Cyrila a  Metoděje 
a  při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě si připo-
mněli dvanáctisté výročí narození prvního moravského biskupa 
sv. Metoděje i třicáté výročí pouti, při níž věřící otevřeně vystou-

pili proti komunistickému režimu. Taktéž prosili za současné dění ve 
světě. V závěru bohoslužby si ocenění České biskupské konference 

převzalo několik osobností církevního a veřejného života: Řád sv. Cyrila 
a Metoděje obdržel Karel Rechlík, děkovné uznání ČBK převzali z rukou 

kardinála Duky František Macek, Jiří Florian a  Miloš Bok a  pamětní 
medailí byla oceněna Květoslava Jakubalová. Večer lidí dobré vůle, který 

se na Velehradě uskutečnil o den dříve, vynesl celkem 1,3 milionu korun, 
které byly rozděleny mezi tři projekty: Salesiánské středisko mládeže České 

Budějovice, NADĚJE Brno a Nadační fond ADIUVARE.

Tři kandidáti přijali 11. 7. jáhenské svěcení z rukou světícího biskupa Josefa 
Hrdličky: Jiří Luňák z farnosti Polešovice, Tomasz Żurek z farnosti Przyborów 

(Polsko) a Jan Berka z farnosti Přerov-Předmostí.

SRPEN 

Devátá Pěší pouť za umělce, kterou každým rokem pořádá uprostřed prázdnin 
Arcibiskupství olomoucké, zavedla tentokrát dvacítku účastníků do severních Čech 

a ve dnech 2. až 8. 8. se uskutečnila na trase Roudnice nad Labem, Říp, Doksany, 
Terezín, Litoměřice, Liběšice, Žatec a Kadaň. Doprovodný program, určený pro širo-

kou veřejnost, se soustředil na téma eucharistie.

kronika roku 2015
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Vyvrcholením oslav 200. výročí narození Dona Boska se ve dnech 7.–9. 8. 
stalo celostátní setkání salesiánské rodiny na Velehradě, program nabídl kromě 
bohoslužeb také koncerty, přednášky či atrakce pro děti.

Ve dnech 22. až 29. 8. se zhruba čtyřicet ministrantů z celé arcidiecéze 
zúčastnilo poutě na sever Itálie. Cesta pro ně byla završením celoroční mini-
strantské služby a soutěže ke 200. výročí narození sv. Jana Boska.

Národní poutí vděčnosti za duchovní povolání oslavili 29. 8. na Vele-
hradě řeholníci a  řeholnice probíhající Rok zasvěceného života. Zhruba 
sedmdesát z nich přitom na Velehrad putovalo už od 27. 8. pěšky ze Sva-
tého Hostýna. Hlavním hostem oslav se stal slovenský jezuita a arcibis-
kup Cyril Vasiľ, který působí ve Vatikánu jako sekretář Kongregace pro 
východní církve, poutě se zúčastnil také pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka a olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Poslední srpnovou sobotu 29. 8. strávili učitelé a rodiny s dětmi 
na Svatém Hostýně při společné pouti, slavené jako poděkování za 
prázdniny a prosba do nového školního roku. Hlavní mši celebroval 
na venkovním pódiu nedaleko baziliky arcibiskup Graubner, pro 
účastníky byla poté připravena přednáška arcibiskupa Graubnera 
o eucharistii, stanoviště s hrami a soutěžemi nebo adorace.

ZÁŘÍ 

Jako „Návrší Jana Pavla II.“ byla 8. 9. pojmenovaná 
část prostranství před bazilikou na Svatém Kopečku (dosud 

Sadové náměstí). Jméno je připomínkou návštěvy papeže Jana Pavla II., který 
v roce 1995 v Olomouci kanonizoval blahoslavenou Zdislavu z Lemberka a Jana 

Sarkandra a právě na Svatém Kopečku se poté setkal s mladými lidmi. O pojme-
nování malého náměstí před chrámem požádalo městskou radu Arcibiskupství 

olomoucké.

Stovky věřících z  celé ČR přicestovaly 19. 9. na Svatý Kopeček u  příležitosti 
Romské pouti, kterou zde už posedmnácté uspořádala Charita Olomouc. Vedle 

duchovního programu včetně mše svaté, kterou celebroval P. Vojtěch Vágai, na ně 
čekalo pestré kulturní vyžití, romská hudba a tanec.
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 ŘÍJEN

Tématu „Alternativní spiritualita a  medi-
cína v kontextu zdraví“ se od 4. do 7. 10. na 
Velehradě věnovalo formačně vzdělávací 
setkání pro nemocniční kaplany a  dob-
rovolníky v  pastorační péči v  zařízeních 
zdravotnických a sociálních služeb. Každo-
roční setkání zde uspořádala Katolická asoci-
ace nemocničních kaplanů, která sdružuje všechny katolické oficiálně 
vyslané nemocniční kaplany i dobrovolníky v pastorační péči ve zdra-
votnictví a odborníky v této oblasti.

Z  šestitýdenní humanitární mise na Haiti se v  polovině října 
vrátila pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc Kristýna Lun-
gová. Během svého pobytu zajistila prohlídku a ošetření více než 
400 dětí a 60 seniorů žijících ve venkovských oblastech, opatřila 
pro ně léky a domluvila nové partnery.

Kyjov a  okolí zvolili za místo svého 103.  plenárního zasedání 
ve dnech 20.  a  21.  10. biskupové českých a  moravských diecézí 

a  zástupci mužských a  ženských řeholních řádů. Samotná jednání 
České biskupské konference probíhala v Bukovanech u Kyjova, 

biskupové se vedle toho setkali s věřícími při bohoslužbách v kyjov-
ském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kapli sv. Jana 

Pavla II. v Bukovanech.

V  Olomouci se 24. 10. uskutečnilo již 
13.  setkání lektorů Božího slova z  olomoucké 

arcidiecéze, sešlo se na něm celkem 24 lektorů 
z deseti farností osmi děkanátů. Stěžejním bodem 

programu byla návštěva kaple sv. Jana Sarkandra 
a kostela sv. Michala, mše svatá a společná diskuse 

o lektorské službě.

Ve dnech 24. 10. a  14. 11. se v budově Arcibiskup-
ského kněžského semináře v  Olomouci uskutečnil 

kurz věnovaný sociální nauce církve. Uspořádala ho 
zde Moravsko-slezská křesťanská akademie pro širokou 

veřejnost, zejména pracovníky v  sociální sféře či charitě, 
politiky, studenty a  akademické pracovníky. Přednášky se 

zaměřily na aktuální společenské otázky v kontextu sociální 
nauky církve.
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 LISTOPAD

Rok trvající projekt s názvem „Barokní Velehrad“ byl 
na poutním místě ukončen 26. 11. Jeho cílem bylo usku-
tečnit restaurátorské práce a  úpravy osvětlení a  audio-
vizuálního systému v poutní bazilice i opravy v budově 
sousedního Stojanova gymnázia a při vstupu do pout-
ního areálu. Zahájen byl v  říjnu roku 2014 a  jeho na 
financování poskytly prostředky EU (63,8 milionu Kč) 
a příspěvek ze státního rozpočtu (11,3 milionu Kč).

 PROSINEC

Jako první v ČR získalo Arcidiecézní muzeum 
v  Olomouci, společný projekt arcibiskupství 
a Muzea umění Olomouc, počátkem prosince 
2015 prestižní označení „Evropské dědic-
tví“ (European Heritage Label). To vyzdvihuje 
přírodní, podvodní, archeologické, průmy-
slové nebo městské pamětihodnosti, kul-
turní krajinu, památná místa, kulturní statky 
a  také nehmotné dědictví, které sehrály 
významnou úlohu v dějinách Evropy a při 
budování EU či pomáhají evropským 
občanům poznávat historii Evropy a EU 

a společné kulturní dědictví založené na společných hodnotách, jako jsou 
demokracie a lidská práva.

Pontifikální bohoslužbou byl v  neděli 13. 12. na území olomoucké arci-
diecéze zahájen Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. 

Bohoslužbu, která začala v kostele Panny Marie Sněžné a pokračovala průvo-
dem do katedrály, celebroval pro tisíce věřících arcibiskup Jan Graubner, který 

v jejím úvodu otevřel ve vstupu do katedrály tzv. Svatou bránu. Další dvě brány 
svatého roku byly otevřeny na Svatém Hostýně (31. 12.) a Velehradě (24. 1. 2016).

S lidmi bez střechy nad hlavou a dalšími potřebnými oslavil arcibiskup Jan 
Graubner vánoční svátky. Setkání s klienty azylového domu Charity Olomouc se 

uskutečnilo o  Štědrém dnu a  zúčastněným nabídlo prohlídku katedrály se setká-
ním u betléma a polévku v azylovém domě. Druhé setkání, určené nejen lidem bez 

domova, ale všem potřebným, připravila na 27. 12. v Arcibiskupském paláci Komunita 
Sant’ Egidio.
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 FARNOSTI

Život církve se odehrává 
především ve farnostech, 
kde věřící vytvářejí místní 
církev, když se shroma-
žďují k  bohoslužbám, 
kde se hlásá a  žije 
evangelium, udílejí 
svátosti a  uskuteč-
ňuje služba lásky.

Obvyklá účast na nedělní bohoslužbě se v  roce 2015 pohybovala 
přes 91 tisíc věřících (k tomu lze připočíst 20 % účastníků nemocných, 
starých a  dětí, kteří jsou přítomni v  duchu či skrze sdělovací pro-
středky), bylo uděleno 4634 křtů, 959 osob přijalo svátost biřmování, 
2401 jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání, před zástupcem 
církve bylo uzavřeno 1284 sňatků, 23 643 věřících přijalo svátost 
nemocných a konalo se 5138 pohřbů.

RODINY 

Centrum pro rodinný život v Olomouci oslavilo 25 let od svého 
založení.

Uskutečnilo se několik pracovních setkání s  mladými kněžími na 
téma rodinné pastorace (práce s manželi, rodiči, se snoubenci, neúpl-

nými rodinami a se seniory).

Mimořádně dobré ohlasy měly materiály pro společenství manželů 
nazvané „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“. 

Vypracovala je MUDr. Jitka Krausova, OV a každý měsíc nabídly 
jinou manželskou dvojici (blahořečenou, v procesu blahoře-

čení apod.), její poutavé svědectví života a několik možností, 
jak mohou daný manželský pár konkrétně a  prakticky 

následovat také dnešní manželé ve svém životě.

Pracovníci rodinných center sledovali průběh biskup-
ské synody v Římě, která probírala situaci rodin v nyněj-

ším světě a církvi rozšířila pohled a oživila její povědomí 
o důležitosti manželství a rodiny.

Na Světové setkání rodin ve Filadelfii s papežem Františkem 
vyrazili Kunderovi (paní je pracovnicí Centra pro rodinu Vsetín) 

z Lužné u Vsetína, doprovodil je vsetínský děkan P. František Král. Motto setkání znělo 
„Naším posláním je láska: rodina plná života“.

pastorační činnost
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Mnozí pracovníci CPR navštěvovali školy s  programem „Etické otázky 
každého dne“ – přednáškami a  besedami na témata související s  manžel-
skými a rodinnými vztahy (střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázky, 
práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, 
odpovědi na dotazy atd.). Setkání trvá zpravidla dvě vyučovací hodiny, 
besedy jsou sestaveny do čtyř tematických řad: 1) Jak si poradit se živo-
tem (kdo jsem a jaký mám být) – rozvoj vlastní osobnosti, 2) Člověk mezi 
lidmi – mezilidské vztahy, 3) Na cestě za láskou – partnerské, manželské 
a rodinné vztahy, 4) Tudy cesta nevede (a jak to má být správně) – pre-
vence sociálně-patologických jevů.

V rámci spolupráce rodinných center navázalo 
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí užší 
spolupráci s místním městským úřadem při 
vytváření nových prorodinných aktivit jak 
v rámci města, tak v mikroregionu.

MLÁDEŽ 

Arcidiecézní centrum mládeže vyvíjí pas-
torační činnost ve spolupráci s  kaplany pro 

mládež a  laickými zástupci v  jednotlivých 
děkanátech oslovuje mladé z celé arcidiecéze. 

V  jednotlivých farnostech v  pastorační činnosti 
vypomáhají animátoři, kteří jsou formováni v prů-

běhu dvouletého Kurzu Animátor, pořádaného 
Arcidiecézním centrem mládeže.

V  roce 2015 Arcidiecézní centrum mládeže ve 
spolupráci s  nadačním fondem Credo CZ natočilo 

k  příležitosti Roku zasvěceného života dokumentární 
cyklus s názvem Rok zasvěceného života. Dokumentární 

cyklus obsahuje 15 krátkých videí, která seznamují diváky 
s duchovními osobami z nejrůznějších řádů, kongregací či společenství. 

Videa byla jednak příležitostí uchopit vždy jedno téma očima vybrané 
zasvěcené osoby, ale také možností připomenout si, že jsou mezi námi 

duchovní osoby, které zasvětily život Bohu a slouží lidem jak skutkem, tak 
modlitbou.

V sobotu před Květnou nedělí se na 1500 mladých lidí z celé arcidiecéze 
setkalo v Prostějově s arcibiskupem Janem Graubnerem i mezi sebou navzá-

jem. Zpestřením a novinkou celého setkání byl předprogram, který probíhal 
v pátek večer a pro mladé účastníky ho připravili řeholníci. Pro účely samotného 

pastorační činnost



setkání vznikla Arcischola – hudební 
těleso mladých hudebníků z různých 
koutů naší arcidiecéze, které nacvi-
čovalo v průběhu několika víkendů 
hudební doprovod celého setkání.

Na Arcidiecézním centru 
života mládeže Přístav v  Raj-
nochovicích probíhaly po 
celý rok víkendové pobyty 
pro mladé s  rozličnou tema-
tikou či duchovní obnovy. 
Významnou akcí v  roce 
2015 byl RAFT camp – křes-
ťanský camp pro mladé, kdy měli 
účastníci možnost prožít rafťáckou plavbu inspirovanou svatbou v Káni. 
Táborové středisko Archa Rajnochovice stále láká děti i mladé, kteří sem 
zavítají nejen v rámci 4 turnusů letních táborů, ale i v průběhu roku na 
brigády, taneční víkendy nebo na duchovní obnovy. Středisko je jednou 
z poboček spolku Sarkander – spolku pro děti a mládež, který ve své 
činnosti úzce s Arcidiecézním centrem mládeže spolupracuje a který 
skrze pobočky sdružení v jednotlivých děkanátech slouží k podpoře 
místních společenství, kroužků a dalších aktivit dětí a mládeže.

CÍRKEVNÍ ŠKOLY 

Významnou akcí roku 2015 byl Diecézní eucharistický kongres, který 
v naší diecézi měl samostatné setkání dětí – žáků navštěvujících nábo-

ženství. V  rámci tohoto setkání 15. 5. se církevní školy podílely na pro-
gramu odpoledních adorací v jednotlivých olomouckých kostelích.

Tématu Eucharistie byly věnovány i  vzdělávací akce pro věřící učitele 
v seminářích „Učitel a eucharistie“ a zabývalo se jím i diecézní setkání var-

haníků, které bylo zaměřené na sborové skladby duchovní hudby oslavující 
Eucharistii.

Ve druhé polovině roku se pracovníci Centra pro školy i pedagogové jed-
notlivých škol věnovali přípravě a zahájení Svatého roku milosrdenství. Na Vele-

hradě proběhly semináře pro ředitele (10. 11.) a pro učitele (14. 11.) s názvem „Buďte 
milosrdní jako váš Otec“. Této vzdělávací akce se ujali bratři pallotini.

V rámci vzdělávacích akcí také proběhl seminář o Janu Husovi s Jaroslavem Šeb-
kem, který reagoval na šestisté výročí Mistrova upálení. Rovněž bylo realizováno 

celkem 6 seminářů – 2 vánoční, 2 velikonoční a dále seminář „Děti pomáhají dětem 
(Papežská misijní díla)“ a „Dušičky a Halloween“.
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Významnou událostí bylo zahájení provozu církevní základní školy při 
Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v Prostějově. Z prosto-
rových důvodů byl prozatím otevřen 6. ročník druhého stupně, škola se 
postupně bude rozšiřovat na úplnou základní školu.

V  roce 2015 byla rovněž zahájena příprava na vznik církevního 
učiliště, a to sběrem informací o potřebných oborech, ideální loka-
litě, personálním zájmu i technickém zázemí. Zahájení je v ideálním 
případě naplánováno na září 2019.

KATECHEZE 

Vrcholem, ke kterému se celý rok 2015 upínal, byl Diecézní eucha-
ristický kongres (16. 5.) a s ním související celodenní arcidiecézní setkání 

dětí z náboženství (15. 5.), které proběhlo jako jeho součást. Přicestovalo 
na ně 5 tisíc účastníků, program nabídl nejen duchovní část, ale také kul-

turu a sport.

Na toto setkání se katecheté připravovali již od svého lednového arci-
diecézního setkání, poté se začali scházet v  jednotlivých děkanátech 

a  zástupci také ve skupinkách několika děkanátů, aby společně připravili 
odpolední program pro skupiny dětí. Ve farnostech se děti, mládež i dospělí 

připravovali prostřednictvím katechezí, adorací a homilií. Eucharistický kongres 
vyvrcholil národním setkáním 17. 10. v Brně.

Katechetické centrum rovněž připravilo sadu samolepek pro děti předškol-
ního a  mladšího školního věku s  tématem „Ježíš v  nedělních evangeliích“. Vyti-

sklo se 14 tisíc kusů pro celou Českou republiku, do olomoucké arcidiecéze šlo asi 
10 tisíc kusů. K samolepkám byla jako katechetická pomůcka vypracována meto-

dická příručka. V rámci edice „Poznáváme naše světce“ byla vytištěna sada brožu-
rek „Sv. Jan Sarkander“ v nákladu 10 tisíc kusů, katechetické centrum také připravilo 

a vydalo adventní kalendář pro mládež a dospělé (12 tisíc kusů).
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 LEKTOŘI BOŽÍHO SLOVA

V  květnu byl v  diecézi zakončen kurz čtení 
Božího slova v liturgii, kterého se zúčastnilo víc 
než tisíc lektorů. Cílem setkávání, která pro-
bíhala v  jednotlivých děkanátech, bylo pro-
hloubit vztah k  Božímu slovu, udělat si lepší 
představu o Písmu jako celku a poznat, co je 
třeba dělat pro srozumitelné předávání textů 
Písma při liturgii. Podobný kurz se usku-
tečnil již v  letech 2003–2005, podruhé 
byl zahájen roku 2011 a  ukončen letos 
v květnu.

Obsah kurzu tvořila čtyři setkání. První, zahajovací přednášky se ujal 
světící biskup Josef Hrdlička, který posluchačům představil službu lek-
tora na vybraných biblických textech pojednávajících o  předávání 
Božího slova. Poukázal také na duchovní rozměr této služby a její pří-
nos pro osobu lektora i na související odpovědnost. Děkanáty Vizo-
vice a  Valašské Klobouky na této přednášce přivítaly arcibiskupa 
Jana Graubnera. Biblista P. Petr Chalupa zase účastníkům umožnil 
pohled na Bibli jako celek a vysvětlil lektorům, jak je Bible rozdě-
lena a jak se v ní orientovat.

Druhá půle vzdělávacího kurzu byla pak věnována mluvenému 
projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího 

slova. Ve dvou setkáních, přičemž první bylo teoreticko-praktické 
a druhé čistě praktické, pomáhala pastorační asistentka Martina Pavlí-

ková lektorům pronikat do mluvené podoby českého jazyka, seznamo-
vala je s pravidly spisovné výslovnosti i s nezbytnou hlasovou a mluvní 

technikou. To vše přitom směřovalo ke srozumitelnému předání myšle-
nek daného textu.

Závěrečné osvědčení z  kurzu konaného v  letech 2011–2015 dostalo 
1033 účastníků.

pastorační činnost
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Kvalitnější pomoc lidem na sklonku života a jejich blízkým, lidem bez domova či 
potřebným za hranicemi Česka. O  to všechno obohatily své služby Charity arci-
diecéze olomoucké v roce 2015.

Rozšíření či vylepšení domácí hospicové a paliativní péče se podařilo v roce 
2015 hned v několika Charitách, např. v Zábřehu, Novém Hrozenkově a Přerově, 
kde lidé mohou využít i službu Modlitební alarm. Ten spouští SMS zpráva, kte-
rou obdrží na třicet alarmistů, kteří pak začnou provázet umírajícího či zemře-
lého modlitbou. Domácí hospicovou a paliativní péči vylepšila i Charita Veselí 
nad Moravou, která pořídila nové technické vybavení. Díky mobilní službě 
je možné, aby pacienti mohli zůstat do konce svého života doma, v kruhu 
svých nejbližších. Kvalifikovaný tým navíc pomáhá nemocným zvládat slo-
žitou životní situaci, tlumit bolest a zmírnit další projevy nemoci, dále jim 
pomáhá vyrovnat se s nemocí, podpořit pečující rodinu a zachovat kvalitu 
života umírajících.

Charita Vsetín otevřela pobočku služby sociální rehabilitace 
CAMINO v  Horní Lidči. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, kteří se 
potýkají s duševním onemocněním. To jim může zasahovat i do běž-
ného života.

V Otrokovicích se od roku 2015 daří zabránit přímému ohrožení na 
životě lidí bez přístřeší. Od listopadu do března se totiž ve městě objeví 

mobilní buňka, kde se mohou tito lidé v mrazivých dnech usadit v teple 
na židlích. Kapacita dvou buněk je 20 osob. Tuto službu zřizuje město 

Otrokovice, její provoz zajišťuje Charita Otrokovice.

Charita pomáhá i  ve světě. Humanitární oddělení Arcidiecézní charity 
Olomouc odstartovalo charitativní kampaň Na zdraví Haiti. Uskutečnila se 

v červenci 2015. Její výtěžek uhradil zdravotní prohlídky a ošetření kvalifikova-
nou zdravotní sestrou (z řádu St. Joseph of Apparition) v odlehlé haitské oblasti 

Baie-de-Henne. Ta ošetřila 400 dětí od 2 do 15 let a 70 dospělých.

V roce 2015 pronikla do povědomí Čechů migrační vlna z Blízkého východu. 
Charita Olomouc poskytovala humanitární pomoc uprchlíkům a  migrantům 

v Maďarsku, Srbsku a Chorvatsku. Společně s dobrovolníky a studenty Univerzity 
Palackého se charitní pracovníci účastnili několika výjezdů na Balkán. Uspořádali 

také materiální a finanční sbírku. Pomoc migrantům spočívala ve výdeji jídla a oša-
cení, reorganizování skladiště a distribučních míst, dále v zajištění hygieny a rovněž 

v úklidu prostor a volných prostranství po přesunu běženců po trase.

charitní činnost
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Na Arcibiskupském zámku v Kroměříži byl počátkem roku 2015 zahájen projekt 
s náklady blížícími se částce 19 milionů korun, jehož cílem je restaurovat celkem 
36 obrazů a 28 kusů historického nábytku. Většinu prostředků na akci, jejímž smys-
lem je záchrana ohrožených předmětů z uměleckých sbírek arcibiskupství, již při-
slíbilo ministerstvo financí v rámci Norských fondů.

Na základě průzkumu byla pro projekt vybrána umělecká díla dvou kategorií: 
předměty v havarijním stavu, kde již došlo k poškození díla, ale restaurováním 
mu lze vrátit velkou část původního vzhledu, a předměty ohrožené, u nichž 
existuje nebezpečí, že nebudou-li restaurovány, dojde k  jejich nevratnému 
poškození.

Mezi nejcennější obrazy zahrnuté do projektu patří např. dílo 
J.  H.  Schönfelda Camilius vydává falerským hochům nevěrného učitele 
či obraz Vidění sv. Štěpána od J. K. Lišky. Do projektu je také zahrnuta 
řada obrazů známých autorů (M. A. Lublinský, R. Meganck, L. Bassano, 
G. Rosa aj.) i barokních kopií obrazů věhlasných evropských mistrů, jako 
P. P. Rubense nebo Caravaggia.

Další významnou součást mobiliárního fondu zámku představuje 
historický nábytek. Výběr 28 předmětů k restaurování v rámci pro-
jektu byl proveden podle tří základních kritérií: tvoří je unikátnost 
a umělecká hodnota předmětů, jejich stav a  také exponovanost 
na návštěvnické trase. Velká část vybraných předmětů pochází ze 

17.  století a  tvoří původní vybavení zámeckých prostor. K  restaurování 
byl vybrán také soubor nábytku z tzv. Zimního bytu, který je kvalitním pří-

kladem nábytkářského umění 19. století. Všechny vybrané předměty se 
nacházejí na návštěvnické trase v historických sálech kroměřížského zámku, 

kterými každoročně projdou desetitisíce návštěvníků.

Kromě restaurování obrazů a  nábytku má projekt také pořídit vybavení 
pro ochranu sbírkových předmětů, zejména deskových obrazů z  15.–17. sto-

letí, proti vlivu klimatických podmínek. Jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno 
zajištění pomocí klimastabilních rámů, které cenná díla ochrání před negativními 

vlivy nejen v prostředí zámku, ale také během případných zápůjček jiným institu-
cím.

Součástí projektu byly i  společné aktivity olomouckého arcibiskupství a  jeho 
partnerů, kteří se na projektu podílejí, tedy Muzea umění Olomouc, Národního 

památkového ústavu a Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Cílem byla výměna 
zkušeností v oblasti restaurování a prezentace uměleckých děl.

kultura a památky
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PŘÍJMY 

Hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství olomouckého a jemu podříze-
ných farností v roce 2015 byl příspěvek státu podle zákona 428/2012 Sb., 

arcibiskupství i farnosti byly rovněž příjemci dotací (všechny tyto příjmy 
činily dohromady 260 025 000 Kč). Další zdroje představovaly sbírky a dary 

(135  267  000  Kč), hospodářská činnost (102 020 000 Kč) a ostatní příjmy 
(66 002 000 Kč). Celkem tedy 563 314 000 Kč.

VÝDAJE 

Celkové výdaje Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností dosa-
hovaly v roce 2015 výše 554 010 000 Kč. Největší položku tvořily mzdy a mzdové 

náklady (194 838 000 Kč), dále opravy a investice (162 511 000 Kč) a provozní výdaje 
(68 032 000 Kč).

hospodaření arcidiecéze

příjmy (tis. Kč) arcibiskupství farnosti

dotace obcí, krajů a státu 260 025 162 453 97 572

sbírky a dary 135 267 12 750 122 517

hospodářská činnost 102 020 47 272 54 748

ostatní 66 002 525 65 477

CELKEM 563 314 223 000 340 314

výdaje (tis. Kč) arcibiskupství farnosti

mzdy 194 838 156 820 38 018

opravy 162 511 13 213 149 298

provoz 68 032 8 439 59 593

ostatní 128 629 38 699 89 930

CELKEM 554 010 217 171 336 839
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Během roku se věřící v olomoucké arcidiecézi i celé České republice měli mož-
nost intenzivněji zamýšlet nad ústředním tajemstvím křesťanské víry, nazývaným 
také řeckým slovem eucharistia – „vděčnost“, „díkůvzdání“.

Místem, kde chceme vyjádřit vděčnost a vzdát díky, je i závěr výroční zprávy 
Arcibiskupství olomouckého za rok 2015. Ohromný kus práce, z níž jsme se ale-
spoň malou část snažili představit na předcházejících stránkách, se totiž mohl 
uskutečnit jedině za účasti a s velkorysou pomocí mnoha jednotlivců i skupin.

Jsou to především ti, pro které se služba církvi stala každodenním chle-
bem  – kněží a  jáhni i  laičtí spolupracovníci ve farnostech a  děkanátech 
a na arcibiskupství. Díky za jejich nasazení a snahu udělat nejen to, co patří 
k jejich pracovním povinnostem, ale k tomu i mnoho dalšího.

Vděčnost si zaslouží také zástupy dobrovolných spolupracovníků, kteří 
práci pro církevní společenství obětovali část svého volného času. Právě 
na jejich bedrech spočívá nemalý díl toho, co se podařilo uskutečnit.

A naše díky směřují i k těm, kdo činnost církve podporují finančně – 
od představitelů institucí hospodařících s veřejnými prostředky až po 
bezejmenné dárce, kteří se zapojují do sbírek v kostelích.

Díky také všem, kdo na naše snažení pamatují ve svých modlit-
bách a vytvářejí tak duchovní pilíře, o které se při práci lze opřít.

poděkování

Výroční zpráva
Arcibiskupství olomouckého
2015

Sestavil: kolektiv autorů
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s. 15 Miroslav Novotný/Člověk a víra
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s. 23 Vojtěch Pospíšil/Člověk a víra
s. 24 Dominik Novák/Člověk a víra
s. 26–27 Iva Bekárková
s. 28–29 Miroslav Novotný/Člověk a víra
s. 30 Dominik Novák/Člověk a víra
s. 32 Miroslav Novotný/Člověk a víra
s. 34–37 archiv Centra pro mládež, Jana Hajdová
s. 38 Martina Mošťková/Člověk a víra
s. 40 Miroslav Novotný/Člověk a víra

48



50


