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Výroční zpráva nabízí příležitost připomenout si události uplynulého roku a snad 
také je lépe zařadit do souvislostí, či inspirovat se k dalším krokům.

Při této příležitosti upřímně děkuji všem spolupracovníkům nejen na arcibis-
kupství, ale i  ve farnostech, Charitách a  církevních školách, různým sdružením 
a  řeholním společnostem působícím u  nás, ale i  mnohým dárcům, sponzorům 
a úřadům, bez jejichž štědrosti či ochotné spolupráce by nebylo možné vykonat 
to, o čem se v této zprávě píše.

Ani nejlepší výroční zpráva nemůže zachytit všechno, a už vůbec ne události 
skutečně duchovní, o  kterých se nepíše a  které nejsou ve statistikách, a  přesto 
jsou důležité. Děkuji všem, kteří se snaží konat a šířit dobro, budovat království 
spravedlnosti, lásky a pokoje ve svých srdcích, rodinách i ve svém okolí. Děkuji za 
modlitby a mnohé oběti nemocných.

A především děkuji Pánu Bohu, že nás pozval ke svému dílu, že nám dal mož-
nost být jeho spolupracovníky na díle spásy a šíření lásky. Kéž on sám je bohatou 
odměnou pro všechny, kteří jeho pozvání přijali.

+ Jan Graubner

Úvodní slovo
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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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Arcidiecéze olomoucká se nachází na území celého Zlínského kraje a částí krajů Olo-
mouckého (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk), Jihomoravského (severový-
chod 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 1 376 000 obyvatel, 
z nichž se asi 568 000 (cca 41 %) hlásí ke katolické církvi.

V roce 2016 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 21 děkanátů. Ve 
201 farnosti sídlil duchovní přímo, zbývajících 217 farností bylo spravováno exkurendo, 
duchovním dojíždějícím odjinud. Sídla děkanátů: Holešov, Hranice, Konice, Kroměříž, 
Kyjov, Olomouc, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uherské Hradiště, Uher-
ský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vizovice, Vsetín, Vyš-
kov, Zábřeh, Zlín.

K arcidiecézi olomoucké v roce 2016 přináleželo 231 kněží, z nichž 210 působilo v aktivní 
službě. Celkem 214 kněží sídlilo na území arcidiecéze, 7 působilo v jiných diecézích na 
území ČR a 10 v diecézích mimo ČR. Na území arcidiecéze vedle toho působilo 34 kněží 
jiných diecézí. S duchovní správou dále vypomáhalo 94 řeholních kněží, 6 jáhnů – kandi-
dátů kněžství a 37 trvalých jáhnů.

V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahájením kněžské for-
mace, studovali celkem 4 kandidáti, v Arcibiskupském kněžském semináři se na kněžské 
působení připravovalo 19 seminaristů.

V arcidiecézi působilo v roce 2016 celkem 28 řeholních řádů a institutů: 15 mužských 
a 13 ženských.

Profil
arcidiecéze
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Struktura arcibiskupství
Arcibiskup olomoucký

Arcibiskupská kurie
generální vikář
biskupští vikáři: pro péči o rodinu, učitele, školy, laické aktivity, katechumenát, eku-

menismus, nemocné a vězně; pro ekonomiku
biskupští delegáti: pro pastoraci; 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

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, oddělení památ-

kové péče, oddělení investic, oddělení stavební, oddělení církevních restitucí, oddě-
lení projektové, turistické centrum

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

Struktura  
arcibiskupství
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LEDEN

Úderem půlnoci ze 31. 12. na 1. 1. se na Svatém 
Hostýně otevřela již druhá svatá brána spojená 
s oslavou Svatého roku milosrdenství. Tu první ote-
vřel arcibiskup Jan Graubner již 13. 12. v olomoucké 
katedrále sv. Václava a třetí pak biskup Josef 
Hrdlička 24. 1. na Velehradě. Bylo to vůbec poprvé, 
co byly v rámci svatého roku otevřeny svaté brány 
nejen v Římě, ale po celém světě.

Ve dnech 1. až 14. 1. se uskutečnila Tříkrálová 
sbírka. Celkový výtěžek na území olomoucké arci-
diecéze dosáhl výše téměř 24,8 milionu korun – 
o téměř milion víc než v loňském roce. Do koledo-
vání se zapojilo 15 700 koledníků, některým z nich 
požehnal arcibiskup Graubner 2. 1. při dvou boho-
službách – ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku 
a v Zábřehu na Šumpersku.

Desáté Arcidiecézní setkání katechetů, které 
se ve dnech 15. až 17. 1. uskutečnilo na Vele-
hradě, nabídlo mimo jiné přednášku sestry Andrey 
Hýblové s prožíváním adorace v řeholní kongregaci 
Dcer svatého Pavla, zkušenosti z farnosti Blansko 
v podání tamního faráře P. Jiřího Kani, výklad věno-
vaný Svatému roku milosrdenství od P. Petra Smolka z ostravsko-opavské diecéze a před-
nášku o směřování pastorace v arcidiecézi, se kterou před katechety vystoupil arcibiskup 
Graubner.

ÚNOR

Ženy z celé ČR se 6. 2. sešly ve Šternberku při tradiční 
pouti matek, mši svatou pro ně v kostele Zvěstování Panny 
Marie celebroval arcibiskup Jan Graubner. Tradice pouti, při 
které matky obětují svíci s prosbou za své děti, sahá až do první poloviny 18. století.

Prožít každý den postní doby s myšlenkami k probíhajícímu Svatému roku milosrden-
ství mohli ti, kdo se přihlásili k odběru speciálních SMS zpráv „DAR 2016“. K odběru 
služby, kterou zajišťovalo arcidiecézní Centrum pro katechezi, se přihlásilo 3663 zájemců.

Přes 90 katechumenů se 13. 2. zúčastnilo v olomoucké katedrále mše svaté, během 
níž je arcibiskup Graubner přijal mezi čekatele křtu. Program pokračoval neformálním 
setkáním v Arcibiskupském paláci.

BŘEZEN

U příležitosti oslavy Světového dne mládeže, který připadá na Květnou neděli, se 
v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze v průběhu března uskutečnila setkání 
mladých lidí. Arcibiskup Jan Graubner pozdravil účastníky setkání pro přerovský děkanát 
v Troubkách nad Bečvou a přednesl zde katechezi pro mladé lidi, sloužil také mši svatou 
ve Vsetíně a s další katechezí oslovil ve Slavičíně mladé lidi z děkanátu Valašské Klobouky. 
Pomocný biskup Josef Hrdlička navštívil setkání pro mládež olomouckého děkanátu.

Kronika
roku 2016
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Varhaníci, sbormistři, vedoucí schól a všichni zájemci o liturgii a hudbu se 12. 3. 
sešli při akci, kterou pro ně každým rokem pořádá Katedrální vzdělávací středisko litur-
gické hudby a zpěvu. Letos se setkání zaměřilo na téma „Buď můj život čest a chvála Boží. 
Spiritualita a liturgická hudba“.

Turínské plátno, tedy jeho věrná napodobenina, bylo hlavní atrakcí oslavy Poutních 
dnů v Kroměříži 18. a 19. 3. Ty dále nabídly několik bohoslužeb v kostele sv. Mořice, mini-
veletrh poutních míst na Arcibiskupském zámku nebo pásmo přednášek ke stému výročí 
úmrtí Marie Ebnerové z Eschenbachu.

Ve dnech 21. 3. až 11. 4. se v Olomouci uskutečnil čtvrtý ročník uměleckých per-
formancí související s paschálním cyklem „Paschalia Olomucensia“, který přiblížil 
duchovní a kulturní hodnoty Evropy a současně poprvé připomněl nový státní svátek ČR – 
Velký pátek. Projekt konaný pod záštitou arcibiskupa Graubnera a olomouckého primá-
tora Antonína Staňka nabídl čty-
řiadvacetihodinové čtení Bible, 
výstavu více než 300 exponátů 
Bible v desítkách jazyků, promí-
tání filmu Umučení Krista a veli-
konoční oratorium Evangelium 
podle houslí autora Pavla Hele-
branda v podání téměř dvou sto-
vek účinkujících.

Slavnostní večer s představe-
ním znovunalezeného obrazu 
s námětem abdikace císaře 
Ferdinanda se uskutečnil 31. 3. 
v Arcibiskupském paláci, a zahájil 
tak turistickou sezónu v objektu. 

Rozměrné plátno, které zobrazuje výjev z dějin paláce a po 
dlouhá desetiletí bylo považováno za ztracené, se o rok 
dříve podařilo najít v sídle opavského magistrátu. Během 
turistické sezóny 2016 bylo k vidění v Trůnním sále paláce.

DUBEN

Akcí nazvanou „Návrat ke kořenům“ si členové KDU-ČSL a další poutníci připomněli 
10. 4. na Velehradě 60. výročí úmrtí Mons. Jana Šrámka, zakladatele lidové strany. Sou-
částí celodenního setkání byla mše svatá, kterou v poutní bazilice celebroval arcibiskup 
Jan Graubner, průvod ke Šrámkovu hrobu a konference věnovaná jeho osobě. Lidé si také 
mohli prohlédnout výstavu o Šrámkovi nebo vyslechnout koncert pěveckého sboru míst-
ního Stojanova gymnázia.

Během mše svaté 17. 4. byli v katedrále sv. Václava pasováni první rytíři Řádu Božího 
hrobu v ČR. Bohoslužbu celebrovali velmistr řádu, americký kardinál Edwin Frederick 
O’Brien, a arcibiskup Graubner, který byl jmenován velkopřevorem řádu. Rytířský Řád 
Božího hrobu byl založen roku 1099 v Jeruzalémě k ochraně poutníků do Svaté země 
a k ochraně chrámu Božího hrobu. V současnosti má téměř 30 tisíc členů v 35 zemích – 
kněží i laků, mužů i žen. Jeho hlavním úkolem je podpora křesťanů ve Svaté zemi.

Téměř 400 tisíc korun předal ve druhé polovině dubna P. Petr Gatnar do rukou před-
stavitelů několika církví působících v iráckém Kurdistánu. Pro kněze sloužící těm, kdo 
byli ze svých domovů vyhnáni tzv. Islámským státem, je mezi sebou na Zelený čtvrtek 
vybrali jejich kolegové z olomoucké arcidiecéze.

Kronika
roku 2016
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KVĚTEN

Zlínský kraj, který s olomouckým arcibiskupstvím spolupracuje na projektu „Otevřené 
brány“, vydal pro turistickou sezónu k projektu nové tiskové materiály: obrázkovou mapu 
a pracovní sešit pro děti. Otevřené brány byly zahájeny v roce 2009 a v roce 2016 zpří-
stupnily návštěvníkům celkem 28 kostelů ve Zlínském kraji.

Na návštěvu olomoucké arcidiecéze přijela ve dnech 5. až 8. 5. sestra Renee Quadros, 
misionářka působící na Haiti. V tamním městě Gonaïves řídí centrum, pod které spadají 
rehabilitační a nutriční středisko či škola, do které dochází přes 650 haitských školáků. Asi 
stovku z nich přitom podporují čeští dárci prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc.

K bohoslužbě s žehnáním řece Moravě a jejímu povodí 
se 8. 5. sešli věřící v obci Dolní Morava. Mši svatou v kostele 
sv. Aloise, vzdáleném jen asi deset kilometrů od pramene 
řeky pod vrcholem Králického Sněžníku, celebroval arcibis-
kup Jan Graubner a bohoslužby se zúčastnili také zástupci 
státního podniku Povodí Moravy.

S osobností a dílem arcibiskupa Leopolda Prečana, který stál v čele olomoucké arci-
diecéze od roku 1923 až do své smrti v roce 1947, seznámila zájemce výstava, uspořá-
daná v Arcibiskupském paláci od 12. 5. do 10. 7. K vidění při ní byly unikátní a veřejnosti 
dosud neprezentované umělecké předměty z Prečanovy sbírky – slonovina, sklo, porce-
lán, knihy, dále portréty arcibiskupa Prečana a obrazy spojené s jeho rodištěm Velkým 
Týncem i se Svatým Kopečkem, kde od roku 1939 žil.

Na šest tisíc poutníků se v sobotu 28. 5. vydalo na českou národní pouť do Krakova 
u příležitosti probíhajícího Svatého roku milosrdenství. Společně s dalšími biskupy je 
doprovázel také arcibiskup Graubner, který kázal při poutní mši svaté.

ČERVEN

Vzácného hosta uvítalo během letních měsíců olomoucké Arcidiecézní muzeum. 
Výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibis-
kupství sem totiž Metropolitní muzeum v New Yorku zapůjčilo El Grekův obraz Klanění 
pastýřů. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605–1610 se stalo hlavní 
atrakcí červnové oslavy desátého výročí otevření muzea, obraz byl v Olomouci k vidění 
od 2. 6. do 4. 9. Arcidiecézní muzeum tak oslavilo deset let své existence v Olomouci a při 
této příležitosti představilo návštěvníkům i nově uspořádanou hlavní expozici.

Kronika
roku 2016
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Více než 70 tisíc návštěvnic-
kých vstupů napočítali pořa-
datelé Noci kostelů během 
dalšího ročníku akce, která se 
uskutečnila 10. 6. Na území arci-
diecéze se při ní otevřeno celkem 
206 sakrálních objektů: mimo 
jiné 27 v Olomouci, 12 ve Zlíně, 
11 v Prostějově, 9 v Kroměříži, 
8 ve Svitavách, 6 v Šumperku 
a po 4 v Litovli a Otrokovicích. 
Nabízeno v nich bylo celkem více 
než tisíc programů, na jejichž pří-
pravě se podílelo okolo 2 tisíc lidí.

Pět kandidátů přijalo 18. 6. jáhenské svěcení z rukou pomocného biskupa Josefa 
Hrdličky: kandidát kněžství Ondřej Poštulka (1989) ze Svitav a trvalí jáhni Pavel Černuška 
(1974) z Babic u Uherského Hradiště, František Hodinka (1967) z Nenakonic, František 
Klíč (1971) z Rapotína a Jan Kotas (1974) z Chvalčova.

Mší svatou, kterou v nedaleké poutní bazilice celebroval 20. 6. arcibiskup Jan Graub-
ner, byla slavnostně ukončena rekonstrukce Hospice na Svatém Kopečku. Tři roky trva-
jící oprava hlavní budovy a přístavby obnášela mimo jiné sanaci, zřízení vzdělávací míst-
nosti a půjčovny kompenzačních pomůcek i dvou pokojů pro návštěvníky klientů, náklady 
dosáhly výše 10 milionů korun a byly uhrazeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Graubnera přijali 25. 6. v katedrále sv. Václava dva 
jáhni: Jiří Luňák (1983) z Ořechova a Tomasz Żurek (1985) z polského města Przyborów.

ČERVENEC

S cílem zažehnout víru v Kroměříži a okolí uspořá-
dala skupina mladých lidí z tohoto města 2. 7. na Velkém 
náměstí evangelizační akci nazvanou Burning Square, 
„Hořící náměstí“. Návštěvníkům i náhodným kolemjdoucím nabídla koncerty, talkshow, 
workshopy, výstavu, program pro děti, modlitbu nebo promítání filmů.

Oslavy Národní cyrilometodějské pouti, která se každým rokem koná 5. 7. na Vele-
hradě, se letos nesly ve znamení Svatého roku milosrdenství. Slavnostní bohoslužbu 
celebroval arcibiskup Jan Graubner a kazatelem byl pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka, OP.

Ocenění České biskupské konference převzaly na konci bohoslužby čtyři osobnosti 
veřejného života: Řád sv. Cyrila a Metoděje obdržel sochař Petr Váňa, Děkovné uznání 
ČBK převzal architekt Jan Soukup a Pamětní medaili ČBK si odnesli filosof Jan Sokol 
a psycholog Vladimír Smékal.

V závěru slavnosti pozdravil účastníky také irácký kněz P. Madžíd Attalla a poděkoval 
přitom obyvatelům ČR za podporu, kterou naše země poskytuje křesťanům – uprchlíkům 
před Islámským státem. Na pomoc Iráku směřovala i část výtěžku z koncertu Večer lidí 
dobré vůle, který se na Velehradě uskutečnil 4. 7., celková výše vybraných prostředků 
přitom dosáhla částky 1,4 milionu korun.

Mladí lidé z celého světa se vydali na Světový den mládeže, který probíhal od 25. do 
31. 7. v polském Krakově. Pro mládež z olomoucké arcidiecéze byl před samotným setká-
ním připraven předprogram v opolské diecézi. Setkání se za olomouckou arcidiecézi 
zúčastnilo asi 1400 mladých lidí.
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SRPEN

Jubilejní desátá Pěší pouť za umělce se letos konala od 31. 7. do 6. 8. a skupina 18 pout-
níků při ní z Luhačovic přes Brumov-Bylnici, Francovu Lhotu, Halenkov, Nový Hrozen-
kov a Bumbálku došla na slovenské poutní místo Turzovka. Na každý den byl v místě, 
kam došli, připraven duchovně-umělecký doprovodný program určený široké veřejnosti 
a sestávající z mluveného slova i hudby.

Děkovat Matce Boží za ochranu a pomoc o prázd-
ninách a prosit o milosti pro školní rok, ale také 
putovat k bráně Svatého roku milosrdenství se 27. 8. 
vydaly stovky rodičů a dětí. Mši svatou při Arcidiecé-
zní pouti rodin na Svatém Hostýně pro ně sloužil 
arcibiskup Jan Graubner a po ní byl připraven bohatý 
program pro všechny věkové kategorie.

ZÁŘÍ

Moderně zařízené prostory pro celkem 120 žáků 
a jejich vyučující byly 1. 9. otevřeny v Prostě-
jově. Nově zrekonstruovanou budovu pro potřeby 
2. stupně základní školy při zdejším Cyrilometoděj-
ském gymnáziu požehnal arcibiskup Jan Graub-
ner. Základní škola v Prostějově zahájila činnost 
v předcházejícím školním roce, v září 2016 začalo 
její 6. a 7. ročník navštěvovat dohromady 46 žáků. 
Náklady na opravy dosáhly výše 35 milionů korun.

Hodovou mší svatou a především žehnáním nového 
pastoračního domu žili 11. 9. věřící ve Valašských Klobou-
kách. Třípodlažní objekt skýtá mimo jiné velkou klubovnu, 
víceúčelový sál, kancelář děkanátního rodinného centra 
nebo učebny. Slavnostní bohoslužbu celebroval arcibiskup 
Graubner.

Baziliku na Svatém Kopečku zaplnilo 17. 9. přes 400 poutníků – účastníků Romské 
pouti, kterou zde uspořádala Charita Olomouc. Tématem se letos stala „Cesta k sobě“: 
k sobě navzájem, k rodinám, blízkým i k Bohu. Mši svatou celebroval první český římsko-
katolický kněz pocházející z romské komunity P. Vojtěch Vágai.

Přes dvě stovky poutníků z ČR se 24. 9. vydaly na mši svatou, při které byl v bavorském 
Würzburgu blahořečen mučedník P. Engelmar Hubert Unzeitig (1911–1945), rodák ze 
Svitavska. Oslavy v jeho rodném kraji doplnilo mimo jiné žehnání zvonu „Beatus Engel-
mar“ pro kostel ve Svitavách, děkovná bohoslužba v Hradci nad Svitavou a žehnání inte-
riéru místního kostela.

ŘÍJEN

Již 8. řada zastavení na konci všedního dne s názvem Setkání u studny byla zahá-
jena v pondělí 3. 10. V novém akademickém roce se tato pravidelná setkávání vždy první 
pondělí v měsíci v katedrále a následně v nedaleké kavárně Amadeus zaměřila na téma 
„domov“. Každý večer sestává ze dvou částí: kompozice textů z Bible doplněných poezií 
v doprovodu hudby a setkání s hostem večera – člověkem z oblasti umění či odjinud, ale 
vždy s živým vztahem k umění a ukazujícím či svědčícím o umění, které vychází z křesťan-
ské kultury a poukazuje na ni. Setkání je zastavením na konci všedního dne a je formou 
modlitby za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.
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14. setkání lektorů Božího slova se uskutečnilo 15. 10. v Olomouci. Asi 50 účastníků, 
mezi nimi 3 kněží, si při něm prohlédlo Arcidiecézní muzeum, které letos otevřelo novou 
stálou expozici, a modlilo se v katedrále. Součástí bylo také představení Českého kato-
lického biblického díla P. Petrem Chalupou a vzájemné předávání zkušeností týkajících se 
lektorské služby, během něhož byl vznesen požadavek na uskutečnění projektu „Příprava 
lektora Božího slova on-line“. Setkávání s lektory Božího slova z farností arcidiecéze se 
přitom uskutečňovala i opakovaně v průběhu celého roku.

Pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit ve hře na varhany, zpěvu a vedení chrámového 
sboru, zahájilo Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci 15. 10. 
další ročník kurzu pro varhaníky. Kromě samotné hry na královský nástroj se v průběhu 
dvouletého kurzu vyučují i další předměty užitečné pro ty, kdo doprovázejí bohoslužbu 
hudbou: liturgika, chorál a zpěv s lidem, improvizace, nauka o varhanách, dirigování nebo 
dějiny církevní hudby. Jedenáctý ročník se tematicky zaměřil na ordinária, žalmy a pro-
pria. O měsíc dříve přitom 
deset absolventů předchá-
zejícího kurzu splnilo pod-
mínky potřebné pro jeho 
absolvování.

Holešovský rodák 
Pavel Michalec, který při-
jal 22. 10. v litoměřické 
katedrále kněžské svě-
cení z rukou biskupa Jana 
Baxanta, slavil 29. 10. svou 
primiční mši svatou ve své 
domovské farnosti, v Hole-
šově. Kněžské působení 
započal v Liberci.

Jako součást oslavy Svatého roku milosrdenství se v olo-
mouckém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
sešli 31. 10. věřící k modlitbě za vězně. Součástí setkání 
byla mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner, 
dále vernisáž výstavy, kde se představily fotografie vězeň-
ských kaplí v ČR a také zaznamenaná svědectví vězňů, kteří se při výkonu trestu obrátili 
k víře, a rovněž beseda s hlavním kaplanem Vězeňské služby ČR Pavlem Kočnarem.

LISTOPAD

Svatý rok milosrdenství, slavený v církvi z podnětu papeže Františka od loňského 
adventu, zakončila v olomoucké arcidiecézi slavnostní bohoslužba, kterou 13. 11. slavil 
v katedrále sv. Václava arcibiskup Jan Graubner. Uzavřely se tak i tři svaté brány, kterými 
bylo po celý rok možné projít v olomoucké katedrále, na Svatém Hostýně a na Velehradě. 
Pontifikální bohoslužbu v katedrále doprovodilo mohutné těleso složené ze studentů – 
účastníků festivalu duchovní hudby, který se předcházejícího dne uskutečnil na Vele-
hradě. Jako přehlídku pěveckých sborů církevních gymnázií ho zde už pošesté uspořádalo 
místní Stojanovo gymnázium a kromě hostitelů na něm vystoupily také sbory z Prostě-
jova, Českých Budějovic a Hradce Králové, Trenčína, Miskolce, Krakova a Londýna.

Ještě jako součást Svatého roku milosrdenství proběhla od 18. do 20. 11. ve Zlíně 
Konference o evangelizaci. Uspořádala ji zde Komunita Blahoslavenství a nadační fond 
Credo, jako přednášející vystoupili mimo jiné Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal, 
P. Pavel Šupol i hosté ze zahraničí, mši svatou celebroval arcibiskup Graubner. Setkání se 
zúčastnilo téměř 500 lidí.
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PROSINEC

Při bohoslužbě slova, kte-
rou společně vedli arcibiskup 
Jan Graubner jako místo-
předseda České biskupské 
konference a Daniel Fajfr 
jako předseda Ekumenické 
rady církví v ČR, přijal 1. 12. 
pověření ke službě vojen-
ského kaplana P. Rostislav 
Strojvus, řeckokatolický 
kněz. Jeho působištěm se stal 
71. mechanizovaný prapor 
v Hranicích.

Pomocný biskup Josef Hrdlička požehnal 4. 12. v kostele sv. Barbory v Zábřehu nový 
oltář z dílny sochaře Otmara Olivy. Po osmi letech tak byla završena obnova tohoto 
původně gotického kostela, využívaného ještě před deseti lety jako skladiště. Zásluhou 
Občanského sdružení sv. Barbory, které vzniklo v roce 2007, se kostel podařilo postupně 
opravit a předat zpět do užívání farnosti jednak pro posvátnou liturgii, ale také jako místo 
k setkávání veřejnosti při koncertech a jiných kulturních akcích.

Dne 8. 12. slavilo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v místním kostele Panny Marie 
poutní mši svatou, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk. Slavnostní bohoslužby u příle-
žitosti 25. výročí obnovení školy se účastnili také zástupci partnerských škol ze zahraničí: 
z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu, z družební školy v polském městě Piekary 
Śląskie a ze slovenského gymnázia sv. Andreja v Ružomberku.

Medailí „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“ oce-
nila Česká školní inspekce (ČŠI) významný přínos arcibis-
kupa Graubnera k obnově církevního školství v ČR a ke 
zvyšování jeho kvality. Slavnostní setkání u příležitosti 
čtvrtstoletí působení ČŠI se uskutečnilo 8. 12. v budově 
Senátu Parlamentu ČR. Podle slov arcibiskupa Graubnera je medaile projevem ocenění 
celého církevního školství v České republice
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Pastorační 
činnost

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 uskuteč-
ňuje služba lásky.

Obvyklá účast na nedělní bohoslužbě dosahovala v roce 2016 více než 91 tisíc věřících 
(k tomu lze připočíst 20 % nemocných, starých a dětí, kteří jsou přítomni v duchu či skrze 
sdělovací prostředky), bylo uděleno 4689 křtů, 1057 osob přijalo svátost biřmování, 
2502 jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání, před zástupcem církve bylo uzavřeno 
1369 sňatků, 24 107 věřících přijalo svátost nemocných a konalo se 4880 pohřbů.

Děti
Přes tisíc dětí z mateřských škol a 1. stupně škol 

základních z celé ČR se zúčastnilo výtvarné sou-
těže „Cestou dvou bratří“, prostřednictvím které 
se seznamují se životy sv. Cyrila a Metoděje a jejich 
kulturním přínosem pro naši zemi. Slavnostní verni-
sáž jejich výtvorů se uskutečnila 4. 7. na Velehradě.

Setkání dětí, které navštěvují výuku nábožen-
ství, uspořádali v děkanátu Šternberk místní kate-
cheté, pracovníci rodinného centra i společenství 
mládeže. Pro děti byl připraven duchovní program, 
zábava i občerstvení. Tento počin posléze inspiroval 
některé další děkanáty, které o podobném setkání 
začaly uvažovat.

V některých děkanátech se začala rozvíjet inten-
zivnější práce s dětmi 2. stupně základní školy, 
například v děkanátu Kyjov kněží za pomoci mlá-
deže připravili pro děti formační víkendové setkání, 
které do budoucna slibuje, že nebude ojedinělým.

V Zábřehu se už třetím rokem pracovalo s dětmi a mlá-
deží během adventu při čtení liturgických textů doby 
adventní. Takto připravené děti a dospívající potom četli 
každý den až do Vánoc liturgické čtení při rorátech.

Mládež
V rámci Svatého roku milosrdenství se pro mladé lidi z celé arcidiecéze uskutečnil na 

konci května v olomoucké katedrále sv. Václava „Večer milosrdenství“. Pozvání na něj 
přijal biskup Pavel Posád, delegát České biskupské konference pro mládež: v průběhu pro-
gramu sloužil mši svatou a poté se v katechezi dotkl tématu milosrdenství v každoden-
ním životě.

Svatý rok milosrdenství se promítl i do oslav Světového dne mládeže v polském 
Krakově, jehož motto znělo „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“. 
Arcidiecézní centrum mládeže se na organizaci podílelo jednak koordinací poutníků 
z olomoucké arcidiecéze, jednak přípravou programu Českého národního centra přímo 
v Krakově. Mladí lidé z olomoucké arcidiecéze prožili předprogram v opolské diecézi, 
kde měli možnost zažít vřelé přijetí od místních farníků. Následující týden je pak čekalo 
setkání v Krakově. Z olomoucké arcidiecéze se oslav Světového dne mládeže zúčastnilo 
na 1400 mladých lidí.

Táborové středisko Archa Rajnochovice si připomnělo jubilejní 20. výročí od svého 
vzniku. V předposledním červnovém víkendu se všichni příznivci Archy všech věkových 
kategorií setkali v Rajnochovicích, aby se zastavili, ohlédli se a poděkovali všem, kteří 
se o toto dílo zasloužili, a především Bohu za to, že tomuto dílu žehná. Společný víken-
dový program vyvrcholil slavnostní děkovnou mší svatou, kterou celebroval arcibiskup 
Jan Graubner.
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činnost

Nezadaní
Sérií akcí v Olomouci se Centrum pro 

rodinný život pokusilo vyjít vstříc mla-
dým lidem hledajícím životního part-
nera. „Čaj do páté pro nezadané“ uspo-
řádaný 11. 2. umožnil mladým lidem 
seznámit se s potenciálními partnery 
při zábavném programu a tanci, akce 
„Sejdeme se v katedrále“ nabídla 12. 3. 
příležitost seznámit se během brigády 
v katedrále, při „Pouti pro nezadané“ 
mohli svobodní katolíci hledat 8. 5. 
své životní protějšky během osmikilo-
metrového putování od katedrály na 
Svatý Kopeček a „Seznamovací kafe“ 
8. 10. nabídlo možnost poznat asi deset 
potenciálních partnerů a s každým 
z nich anonymně strávit několik minut v rozhovoru.

Manželé
Interaktivní seminář s názvem „Jak žít spolu, a ne vedle sebe“, který se v Olomouci 

uskutečnil 8. 10. pod vedením manželů Smékalových, nabídl účastníkům řadu praktic-
kých tipů, jak posilovat vzájemný vztah. V prostorách Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého ho uspořádal nadační fond Credo a v programu se objevila témata jako „O šif-
rách mezi mužem a ženou“, „Manželství jako jedna z životních hodnot“ nebo „Když do 
manželství vstupuje stres“. Pořadatelé pro účastníky zajistili i hlídání dětí, aby manželům, 
kterým záleží na budování vztahu, účast usnadnili.

Rodiče
Odpovědi na otázky typu „Co mám dělat, aby se dcera 

nedívala do mobilu, když s ní mluvím?“, „Co mladí ve sku-
tečnosti hledají na sociálních sítích?“, „Dělají naše děti na 
internetu něco nebezpečného?“ nebo „Musí se rodič při-
způsobovat novým komunikačním trendům?“ nabídla zájemcům přednáška P. Libora 
Všetuly, SDB, nazvaná „Jak rozumět internetovým dětem?“. V prostorách arcibiskupství 
ji 10. 5. uspořádalo Centrum pro rodinný život.

Rodiny
Manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim nejen na 

cestě k Bohu, nabídlo olomoucké Centrum pro rodinný život kurz Animaro. Obsahem je 
zejména pomoc při zakládání společenství a jejich podpora, pořádání aktivit pro rodiny, 
doprovázení rodin, podílení se na přípravě ke svátostem apod. První setkání se uskuteč-
nilo ve dnech 21.–23. 10., celý kurz má být zakončen v březnu roku 2018.

Neúplné rodiny
Pro lidi zraněné rozvodem vlastním nebo v jejich okolí i pro všechny, kdo hledají Boží 

milosrdenství, uspořádalo Centrum pro rodinný život 10. 9. putování ke svaté bráně 
v Olomouci. Program začal v kostele sv. Michala a nabídl nejprve dvě přednášky: P. Petr 
Glogar, OCD, promluvil o Božím milosrdenství a P. Damián Němec, OP, hovořil na téma 
„Rozvod a milosrdenství?“. Všichni zúčastnění pak prošli „cestu milosrdenství“ ulicemi 
města do katedrály, kde pro ně mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Lidé také 
mohli přistoupit ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru, zúčastnit se tiché ado-
race, prezentace knihy Potkat kněze o P. Pavlu Kupkovi nebo přednášky MUDr. Jitky Krau-
sové na téma „Skutky milosrdenství“.
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Ovdovělí
Setkání s cílem oživit a posílit víru uspořádalo pro všechny zájemce 30. 5. ve Štípě 

u Zlína Společenství vdov a vdovců. Mši svatou celebroval a s přednáškou na téma „Jak 
oživit naši víru“ vystoupil P. Vojtěch Kodet, OCarm., setkání kromě toho nabídlo společné 
modlitby a další program. Hostem podobného setkání 7. 9. na Velehradě se stal arcibis-
kup Jan Graubner, Společenství vdov a vdovců kromě toho zájemce pozvalo na zájezdy 
do Kostelního Vydří a do Polska – do Krakova a Wadowic, na týdenní pobyt v italských 
Dolomitech, na duchovní obnovy v postu a adventě i na předvánoční setkání.

Nemocní
Světový den nemocných oslavil arcibiskup Jan Graubner 11. 2. při setkání s vedením 

Fakultní nemocnice Olomouc a s tamními nemocnými. Pomocný biskup Josef Hrdlička 
slavil téhož dne v dominikánském kostele Neposkvrněného početí v Olomouci mši sva-
tou pro zdravotníky, lékaře a ošetřovatele.

Pro lidi se zdravotními obtížemi byla 5. 10. připravena pouť ke svaté bráně milosrdenství 
na Velehradě. Mši svatou zde při 
této příležitosti celebroval arci-
biskup Graubner, účastníci si také 
mohli vyslechnout přednášky 
věnované skutkům milosrdenství 
a svátosti pomazání nemocných, 
zúčastnit se adorace, využít pří-
ležitost k duchovnímu rozhovoru 
a společně se pomodlit korunku 
k Božímu milosrdenství.

O nemocné ve farnostech, 
domovech důchodců i v nemoc-
nicích pečují především kněží, 

jáhni i akolyté. Službu nemocným v celkem 21 zařízeních 17 měst a obcí arcidiecéze 
poskytovalo navíc celkem 32 nemocničních kaplanů – duchovních i laických pracovníků; 
pomocí pro ně bylo také 47 dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních 
službách. Ve 2 nemocnicích zároveň nemocniční kaplani poskytovali odbornou pomoc 
v poradnách pro pozůstalé.

Převážná část nemocničních kaplanů se pak ve dnech 2. až 5. 10. sešla při 12. formačně 
vzdělávacím setkání, které se letos zaměřilo na téma „Poslední věci člověka“ s podtitulem 
„Vybrané kapitoly z thanatologie“. Akce, kterou uspořádala Katolická asociace nemoc-
ničních kaplanů, nabídla vedle odborných přednášek také duchovní obnovu. Každoroční 
setkání na Velehradě je součástí pravidelného formačně vzdělávacího setkávání nemoc-
ničních kaplanů a dobrovolníků, které se koná vždy jednou za dva měsíce. Pro zdravotní 
sestry byla nabídnuta konference v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích.

Senioři
Strávit se svými vnoučaty týden na příměstském táboře mohli prarodiče, kteří využili 

nabídky olomouckého Centra pro rodinný život a zúčastnili se pětidenního setkání zamě-
řeného na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot a zlepšení komunikačních 
i dalších dovedností. Program formou docházení na celodenní aktivity se uskutečnil ve 
dnech 18. až 22. 7. v prostorách olomouckého kapucínského kláštera.

Poutní místa Velehrad a Svatý Hostýn se opět stala dějištěm víkendových duchovních 
obnov, při kterých si senioři mohli vyslechnout několik přednášek zaměřených na radosti 
a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života, dále se 
zúčastnit společných bohoslužeb a modliteb nebo si promluvit s knězem a s lektorkami, 
které setkání vedly. Setkání na Velehradě se uskutečnilo v březnu a říjnu, na Svatém Hos-
týně se senioři sešli při duchovní obnově v květnu a září.
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Církevní  
školství

Všechny aktivity se vztahovaly ke Svatému roku milosr-
denství: setkání byla organizována tak, aby účastníci mohli 
získat plnomocné odpustky nejen projitím svatou bránou, 
ale také účastí na mši svaté a nabídkou svátosti smíření. 
Tak se běžným, pravidelným pracovním činnostem, jako 

např. pracovním poradám ředitelů, vzdělávacím aktivitám učitelů i široké veřejnosti, 
zajistil duchovní zážitek s možností získat mnoho Božích milostí.

Na rok 2016 připadlo několik výročí církevních škol v arcidiecézi: 10 let od zahájení 
Stojanova gymnázia na Velehradě připomněla mše svatá a konference o vzdělávacích 
aktivitách jezuitů, patnáct let slavila Katolická základní škola v Uherském Brodě mší sva-
tou, setkáním kolegů církevních škol a školní akademií a významnou událostí meziná-
rodního charakteru byla oslava dvacátého výročí CARITAS – Vyšší odborné školy sociální 
v Olomouci; doprovodily ji dvě odborné konference, setkání absolventů, koncert a mše 
svatá v katedrále.

Dvacet pět let obnoveného církevního školství si připomněli také učitelé gymnázií 
v říjnu na prvním „Setkání sboroven gymnázií“ na Velehradě. Cílem bylo uvědomit si cíle 
a poslání církevních škol, oživit úlohy učitele na církevní škole, ale také vzájemně se obo-
hatit vytvořením oborových skupin vzdělávání k jednotlivým školním předmětům.

Významnou vzdělávací událostí bylo pětidílné „Vzdělávání mládežnických schól“, 
pořádané Arcibiskupstvím olomouckým a Vzdělávacím střediskem liturgické hudby 
a zpěvu při Metropolitní kapitule sv. Václava v Olomouci.

Charitativní
činnost

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) koordinuje charitní 
dílo v celé arcidiecézi a přitom respektuje právní subjekti-
vitu i dobrovolnou činnost jednotlivých složek. V roce 2016 
pracovalo v zařízeních Charity v celé diecézi 1906 zaměst-
nanců, působili v celkem 28 farních a oblastních Chari-
tách s právní subjektivitou a v Hospici na Svatém Kopečku. V arcidiecézi rovněž funguje 
13 dobrovolných Charit bez právní subjektivity. Farní a oblastní Charity s právní subjek-
tivitou provozovaly celkem 214 sociálních a zdravotních služeb: mimo jiné 9 poraden, 
37 charitních pečovatelských služeb, 11 odlehčovacích služeb, 12 denních stacionářů, 
11 domovů pro seniory, 3 chráněná bydlení, 6 azylových domů pro matky s dětmi, 5 noc-
leháren, 8 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 5 sociálně terapeutických dílen 
nebo 16 středisek poskytujících domácí hospicovou péči.

Pomoc po hurikánu Matthew (Haiti)
Humanitární oddělení Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) pomáhalo v roce 2016 

Haiťanům zasaženým hurikánem Matthew. Ten udeřil 4. 10. o síle 240 km/hod. a zane-
chal za sebou přes 2 miliony zasažených lidí a stovky zničených, rozbořených a zatope-
ných obydlí. Na místo vyrazili z ACHO hned dva humanitární pracovníci, v terénu půso-
bili během října a listopadu. Na základě situačního monitoringu v zasažených oblastech 
vypracovali plán na podporu pomoci obětem hurikánu a zaměřili se přitom na školství 
(opravu školních budov a obnovu vybavení, včetně učebnic a uniforem pro žáky) a stavbu 
střech pro obyvatele, kteří během hurikánu přišli o přístřeší (zastřešeno bylo téměř 
40 domů). Projekt na pomoc obětem se setkal s kladnou odezvou a bude pokračovat 
i v roce 2017.
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Humanitární pomoc 
východní Ukrajině

V důsledku konfliktu na 
východě Ukrajiny musely dese-
titisíce lidí opustit své domovy, 
které se nyní nacházejí v bojové 
zóně. Odešli směrem na západ 
země nebo na území Ruska. 
I v roce 2016 se tito vnitřně 
přesídlení stále nemohli vrátit 
domů. ACHO zajistila humani-
tární pomoc a podporu vnitřně 
přesídlenému obyvatelstvu 
a obětem konfliktu na východě 
země, a to částkou ve výši 300 tisíc korun pro jídelnu Charity Mariupol. Tyto peníze 
vystačí na teplé jídlo denně pro 40 lidí po celý rok. Dále došlo k bližší spolupráci s Chari-
tou Mariupol. Její pracovníci pak navštívili služby Charit v olomoucké arcidiecézi a zjišťo-
vali, jak postavení své organizace na Ukrajině upevnit.

Nové kaple
V Domě sv. Josefa (charitní centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním 

postižením) se pracovníkům Charity Kojetín podařilo přestavět prostor skladiště v místo 
určené ke ztišení a rozjímání – v kapli. Je zasvěcená Pražskému Jezulátku – Božímu Dítěti. 
O kapli stáli uživatelé Domu sv. Josefa, zejména ti nemocní, poslouží ale také pracovní-
kům Charity a Církevní mateřské školy.

Nová kaple vznikla také při Charitě Prostějov, a to v Domově Daliborka. Kaple Zjevení 
Páně slouží tamním klientům chráněného bydlení a odlehčovací služby, ale i zaměstnan-
cům Charity a klientům z jiných charitních služeb.

Charitativní
činnost

Dílny pro lidi s postižením
Charita Strážnice zřídila keramickou dílnu, která zaměst-

nává 7 pracovníků, z toho 6 osob se zdravotním postižením. 
Dále přestěhovala do větších zrekonstruovaných prostor 
svou chráněnou šicí dílnu. Její původní prostory také prošly 
rekonstrukcí a proměnily se v dílnu, kde se pracuje se dřevem, v šatny pro muže i ženy 
a samostatnou kancelář pro vedoucí služby.

Zahrada duševního zdraví
Na pozemku, který ležel ladem, vytvořila Charita Vyškov bylinné záhony, začala revita-

lizovat sad a nechala postavit sušírnu ovoce a bylinek se slunečními kolektory. V Zahradě 
duševního zdraví nechybí ani úly pro chov včel. Prostor je určený klientům Centra den-
ních služeb, kam docházejí lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním, pak 
ještě seniorům. Práce v této zahradě má terapeutické účinky.

3534



Kultura
a památky

Kultura slova
Během roku byl připraven 

a v adventní době spuštěn pro-
jekt „Příprava lektora Božího 
slova on-line“. Cílem je pořídit na 
každou neděli nahrávku s texty 
příslušných liturgických čtení: 
prvního a druhého čtení v inter-
pretaci lektorů, a to mužského 
a ženského hlasu a pastorační 
asistentky M. Pavlíkové; evan-
gelia se nahrávají v interpretaci 
kněží. Možnost poslechu ve třech 
verzích poskytuje posluchači plastický vhled do daných textů prostřednictvím pozor-
ného naslouchání a inspiraci pro lektorskou službu. Nahrávání se uskutečňuje na základě 
modlitby a je neseno modlitbou, předtím probíhá příprava daných textů k nahrávání. 
Nahrávky jsou doplněny texty liturgického čtení spolu s odkazy na komentáře Českého 
katolického biblického díla. Pořizování nahrávek zároveň napomáhá vytvářet živé spole-
čenství lektorů Božího slova.

Druhým rokem pokračovala spolupráce s bratry kapucíny na postupném nahrávání 
spisů sv. Františka. Nahrávky, jejichž interprety jsou bratři kapucíni a studenti, jsou umís-
těny na webu bratrů kapucínů. Zúčastněným interpretům poskytují vzdělání v oblasti 
kultury mluveného projevu a zkušenost s nahrávací technikou, nahrávání je uskutečňo-
váno na základě modlitby.

Restaurování inventáře Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Rozšíření se dočkal projekt, který byl na kroměřížském Arcibiskupském zámku zahájen 

v roce 2015 a jehož cílem je obnova a zachování vybraných obrazů a nábytku z vybavení 

této bývalé biskupské rezidence. Původně byl plánován 
do letošního března a jeho náklady byly stanoveny na  
18,7 milionu korun, přičemž téměř 15 milionů korun činily 
dotace z fondu EHP. Úspory v dosavadním průběhu ale 
umožnily rozšíření záběru projektu: restaurováno tak 
mohlo být dalších deset obrazů a prodloužil se i seznam předmětů pořizovaných pro 
ochranu a uchování sbírek. V rámci projektu, jehož partnery jsou Muzeum umění Olo-
mouc, Národní památkový ústav a Norsk Institutt for Kulturminneforskning, také došlo 
k výměně zkušeností v oblasti restaurování a prezentace uměleckých děl formou spo-
lečné mezinárodní odborné konference.

Vědecké zpracování osobnosti biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna
Téměř 19 milionů korun si vyžádá vědecký projekt nazvaný „Za chrám, město a vlast“, 

který v únoru zahájilo olomoucké Muzeum umění ve spolupráci s Arcibiskupstvím olo-
mouckým a univerzitami v Olomouci a Brně. Jeho cílem je komplexní interdisciplinární 
vědecké zpracování jedné z nejvýznamnějších osobností kulturní, politické a duchovní 
scény střední Evropy druhé poloviny 17. století – olomouckého biskupa Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna. Financovat jej bude projekt NAKI II, jenž je součástí evropského ope-
račního programu pro vědu a výzkum.

Výstupem tříletého grantového projektu bude realizace 6 výstav a k nim se vážících 
kritických katalogů, předloženy budou 3 metodiky. Při aplikaci výsledků základního 
výzkumu bude kladen důraz na rozvoj edukačních aktivit, pro tento účel bude také vytvo-
řen specializovaný software a v závěru projektu budou inovace v oblasti edukačních akti-
vit představeny formou workshopů. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti 
se uskuteční nejen formou výstav a dílčích studií, ale především publikováním článků 
a vydáním katalogů.
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Hospodaření
arcidiecéze

příjmy (tis. Kč) arcibiskupství farnosti

dotace obcí, krajů a státu 242 692 176 037 66 655

sbírky a dary 161 898 10 727 151 171

hospodářská činnost 122 762 70 043 52 719

ostatní 144 446 93 133 51 313

CELKEM 671 798 349 940 321 858

výdaje (tis. Kč) arcibiskupství farnosti

mzdy 177 215 165 536 11 679

opravy 141 934 13 207 128 727

provoz 232 027 69 450 162 577

ostatní 104 360 91 618 12 742

CELKEM 655 536 339 811 315 725

Příjmy
Hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností 

v roce 2016 byl příspěvek státu podle zákona č. 428/2012 Sb., arcibiskupství i farnosti 
byly rovněž příjemci dotací (všechny tyto příjmy činily dohromady 242 692 tisíc Kč). Další 
zdroje představovaly sbírky a dary (161 898 tis. Kč), hospodářská činnost (122 762 tis. Kč) 
a ostatní příjmy (144 446 tis. Kč). Celkem tedy 671 798 tis. Kč.

Výdaje
Celkové výdaje Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností dosahovaly 

v roce 2016 výše 655 536 tis. Kč. Největší položku tvořily provozní výdaje (232 027 tis. Kč), 
dále pak mzdy a mzdové náklady (177 215 tis. Kč), opravy (141 934 tis. Kč) a ostatní 
výdaje (104 360 tis. Kč).
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Nejčastěji skloňovaným slovem roku 2016 se v církvi po celém světě stalo „milosrden-
ství“. Věřící po celý rok, který papež František vyhlásil „Svatým rokem milosrdenství“, 
poznávali, jak mohou prokazovat dobro druhým lidem, a zároveň při mnoha příležitos-
tech děkovali za vše, co z Božího milosrdenství mohli sami přijmout.

Za všechno dobré, co se podařilo vykonat, i za mnohé projevy štědrosti a velkorysosti 
chceme děkovat také nyní, v závěru výroční zprávy, která dává nahlédnout do bohatství 
života probíhajícího v olomoucké arcidiecézi.

Díky patří všem, kdo na tomto dění mají svůj podíl jako zaměstnanci arcibiskupství, 
farností a mnoha dalších míst, kde je církev institucionálně zastoupena, anebo se pro 
toto dílo zasazují ve svém volném čase jako dobrovolníci.

Naše vděčnost směřuje také ke všem lidem dobré vůle, kteří naši práci podporují 
finančními a hmotnými dary: jednotlivcům, soukromým společnostem i představitelům 
veřejných institucí za to patří velký dík.

A s díkem se obracíme také k těm, kdo na církev, její věřící i dílo, které konají, pamatují 
v modlitbách nebo za ně přinášejí oběti v podobě trpělivého a pokojného snášení obtíží.

Díky všem, jejichž podpora se pro nás stala projevem milosrdenství a zároveň nám 
umožnila milosrdenství prokazovat.

Poděkování
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