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SLOVO
Když listuji výroční zprávou a dívám se i na předchozí ročníky, znovu si uvědomuji,
že diecéze je duchovní rodina, a v rodině se často vzpomíná. Ne aby se žilo v minulosti, ale proto, že současnost je pak bohatší. Zprávy o jiných členech rodiny pomáhají
vytvářet vztahy a upevňovat společenství. Rád tedy předkládám zprávu o životě arcidiecéze, kterou připravili moji spolupracovníci.
Je dobré se podívat na to, čím žije církev, do níž patříme, o co se snaží, komu slouží
a co vytváří. Ve mně tato četba probouzí vděčnost Bohu i lidem, které za tím vším
vidím. I přes těžkosti a chyby, které děláme, se s Boží pomocí daří mnoho krásného.
Upřímně děkuji všem spolupracovníkům a mnoha dobrovolníkům, štědrým sponzorům i drobným dárcům, bez nichž by to všechno nebylo možné. Především však děkuji
za křesťanský život v rodinách, které přijímají a vychovávají děti. I když jim současná
společnost moc úcty a vděčnosti neukazuje, rád je povzbuzuji a vyjadřuji úctu a vděčnost, protože ony jsou základem zítřejší společnosti i církve.
Píšeme hlavně o tom, co je vidět, ale v mnoha srdcích se odehrávají krásné věci, které
v nich činí sám Bůh. I za ty chci poděkovat, stejně jako za drobné skutky lásky, bez nichž
by nebylo štěstí a jistoty domova.
S vděčností a přáním všeho dobra od Pána
+ Jan Graubner
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Kontakt
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9
pošt. schr. 193
779 00 Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O ORGANIZACI

tel.: 587 405 411
ID datové schránky: hrthnsr
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, pomocný biskup a generální vikář
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř
Další představitelé
Mons. Ing. Vojtěch Kološ, biskupský vikář pro ekonomiku
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o ministranty
P. ThLic. Pavel Stuška, PhD., biskupský delegát pro trvalé jáhny
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou formaci kněží
Mons. Mgr. Josef Šich, biskupský delegát pro stálou formaci zasvěcených panen
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných
5

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 2017 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 21 děkanátů. Ve 200 farnostech sídlil duchovní
přímo, zbývajících 218 farností bylo spravováno exkurendo, duchovním dojíždějícím odjinud. Sídla děkanátů: Holešov,
Hranice, Konice, Kroměříž, Kyjov, Olomouc, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské
Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vizovice,
Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.
K arcidiecézi olomoucké v roce 2017
přináleželo 226 kněží, z nichž 206 působilo v aktivní službě. Celkem 207 kně-

Arcibiskup olomoucký
Arcibiskupská kurie
~ generální vikáři: odpovědný za oblast
ekonomickou a personální; odpovědný
za administrativu a pastoraci (ekumenismus, katechumenát, vězni a řehole)
~ biskupský vikář pro ekonomiku
~ biskupští delegáti: pro pastoraci
(církevní školy, katecheze, mládež
a rodiny); pro péči o kněžská povolání; pro péči o ministranty; pro trvalé jáhny; pro stálou formaci kněží;
pro stálou formaci zasvěcených
panen; pro pastoraci nemocných
Interdiecézní soud

PROFIL
ARCIDIECÉZE
ží sídlilo na území arcidiecéze, 7 působilo v jiných diecézích na území ČR
a 9 v diecézích mimo ČR. Na území arcidiecéze vedle toho působilo 34 kněží
jiných diecézí. S duchovní správou dále
vypomáhalo 95 řeholních kněží, 6 jáhnů – kandidátů kněžství a 37 trvalých
jáhnů.
V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahájením
kněžské formace, studovali celkem
3 kandidáti, v Arcibiskupském kněžském
semináři se na kněžské působení připravovalo 14 seminaristů.
V arcidiecézi působilo v roce 2017
celkem 28 řeholních řádů a institutů:
15 mužských a 13 ženských.
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STRUKTURA
ARCIBISKUPSTVÍ
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, osobní oddělení, právní
odbor, archiv, knihovna
Ekonomicko-správní úsek: ekonomický odbor, odbor správy majetku, oddělení církevních restitucí, investiční
a stavební oddělení, oddělení památkové péče, projektový manažer
Pastorační úsek: centra pro rodinný
život, pro mládež, pro školy, pro katechety; poradny
Centrum pro kulturu

Umělecké dílo, jehož rozpočet je vyčíslen
na 688 500 Kč, vytvoří Kamenictví Jan
Leitgeb v Blansku.

KRONIKA
ROKU 2017

Pomocný biskup Josef Hrdlička se
stal historicky prvním čestným členem
Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc. Výkonná rada hnutí udělila biskupovi tento titul 12. 1. jako ocenění za
jeho dlouhodobou osobní podporu vysokoškolské pastorace v Olomouci a také
u příležitosti jeho blížícího se životního
jubilea 75 let, kterých biskup Hrdlička dosáhl 19. 1. Jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa přijal papež František 1. 2.

leden

Během Tříkrálové sbírky, která se
uskutečnila v první polovině ledna,
vybrali koledníci Charity ČR na území olomoucké arcidiecéze rekordních 25,9 mil. Kč.
Návrh
brněnských
autorů
Vladimíra Matouška a Radima
Horáka byl 12. 1. vybrán v soutěži
na realizaci nových soch pro poutní areál na Velehradě. Výtvarné dílo
určené pro vstupní pilíře má ztvárnit odkaz sv. Cyrila a Metoděje.
Vítěze mezi jedenácti zaslanými
návrhy vybrala komise složená ze
čtyř nezávislých členů a tří členů delegovaných vyhlašovatelem.

Restauraci a pizzerii U Kristýna, jejíž
název odkazuje k jednomu z patronů
arcidiecéze, otevřelo v polovině ledna arcibiskupství v centru Olomouce. Podnik
návštěvníkům nabízí zhruba 60 míst,
k dispozici je také konferenční místnost
pro 40 lidí a v letních měsících i venkovní
posezením ve dvorním traktu. Nabídka
restaurace je postavena zejména na středomořské kuchyni.
8
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U příležitosti 800. výročí založení dominikánského řádu vznikl v olomouckém
klášteře dokumentární snímek „Psi Páně
aneb Sněz ten ﬁlm“. Zaměřuje se mimo
jiné na tři témata, na kterých křesťanství
stojí a která nutí člověka klást si otázky –
křest, eucharistii a zpověď. Premiéra ﬁlmu režiséra Jonáše Vacka se uskutečnila
28. 1. v kině Metropol a předcházela jí
mše svatá, kterou se v Olomouci zakončily oslavy 800. výročí dominikánského
řádu. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ji slavil arcibiskup Jan
Graubner.

únor

XI. arcidiecézní setkání katechetů se
konalo tradičně na Velehradě 3.–5. 2.,
tentokrát na téma „Boží slovo je plné života a síly“. Zúčastnilo se ho na 60 osob
z řad katechetů i kněží a vyslechli si přednášky sr. Andrey Hýblové, FSP na téma
„Život v Boží přítomnosti v průběhu
všedních dnů“, P. Ludvík Dřímal hovořil

o „Práci s podobenstvími při katechezi“,
P. Petr Bulvas vedl praktický blok „Tvorba
katechetických projektů“ a arcibiskup
Jan Graubner mluvil na téma „Boží slovo
v životě katechety“.
Jednodenní duchovní seminář se známým knězem P. Mariánem Kuﬀou, který
působí na východním Slovensku a stará
se zde o bezdomovce, prostitutky a bývalé vězně, uspořádal 11. 2. v Olomouci
nadační fond Credo. Celodenní akce určená široké veřejnosti nabídla několik
promluv na témata milosrdenství a láska.
V rámci Národního týdne manželství
uspořádalo olomoucké Centrum pro rodinný život v Dubu nad Moravou pouť
zamilovaných. Setkání 11. 2. bylo příležitostí poděkovat za dar lásky a bylo určeno všem mladým párům, snoubencům
i manželům všeho věku. S přednáškou
během něj vystoupil P. Pavel Hofírek.

březen

na 1200 mladých lidí, byla tzv. cesta
víry: průvod s křížem ulicemi města na
hlavní náměstí. Zde se vyvrcholením
stal muzikál „Až na smrt“ kroměřížského společenství TakK, který probíhal na náměstí a byl přístupný i široké
veřejnosti.

Požehnáním arcibiskupa Jana
Graubnera zahájil 26. 3. svůj provoz
Katolický dům v Dubicku na Zábřežsku.
V objektu, který před téměř sto lety vznikl jako orlovna a za komunismu v něm
bylo kino, farnost se souhlasem arcibiskupství a ve spolupráci s obcí vybudovala byty pro seniory. V současnosti ho
využívá dvanáct obyvatel.

Biskup Josef Hrdlička byl 5. 4. oceněn Olomouckým krajem a za celoživotní přínos v oblasti kultury uveden do dvorany slávy jako osobnost
duchovního, kulturního, uměleckého
a hudebního života. Podílel se na rozvoji církevního školství a je překladatelem i editorem světové poezie.

duben

Symbolické klíče od Arcibiskupského
zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži, památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO,
převzal 7. 4. arcibiskup Jan Graubner
z rukou pracovníků Národního památkového ústavu – a vzápětí jim je zase
předal zpět. Arcibiskupství se objekty
vrátily v rámci procesu majetkového

V sobotu 1. 4. se uskutečnilo tradiční
setkání v rámci oslavy Světového dne
mládeže, tentokrát ve Zlíně. Pátečního
předprogramu, organizovaného ve spolupráci se salesiány v jejich středisku na
Jižních Svazích, se zúčastnilo na 200 mladých lidí. Samotné sobotní setkání se
uskutečnilo ve školní tělocvičně v centru
města. Speciﬁkem akce, která přivítala
10
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Na sociální a zdravotní pojištění tří
desítek katolických kněží působících
v Moldavsku se o Zeleném čtvrtku 13. 4.
složili duchovní olomoucké arcidiecéze.
K solidaritě s kolegy v nejchudší evropské zemi je svým listem vyzval arcibiskup
Graubner. Moldavskou církev tvoří téměř
20 farností, kněží jsou zčásti Moldavané
a ostatní pocházejí z Rumunska, Polska,
Itálie, Ukrajiny a Indie. Jejich práci podporuje 28 řeholnic, většinou působících
přímo ve farnostech. Katolíci představují v této převážně pravoslavné zemi
0,5 % obyvatelstva, tj. zhruba 20 tisíc lidí.

narovnání a památkový ústav o ně
bude dál pečovat. Jak arcibiskup
Graubner, tak ředitel územní památkové správy v Kroměříži Jan Slezák
během symbolického aktu ujistili, že
předáním památky se pro veřejnost
nic nemění – objekt bude i nadále přístupný návštěvníkům a nadále bude
ve správě památkářů, kteří v něm rovněž mají své územní pracoviště.
Krátce před velikonočními svátky
přijali zástupci arcibiskupství vzácný
dar: plastiku hlavy ukřižovaného Krista
vyrobenou ve věznici v Uherském
Hradišti na počátku komunistické diktatury. Jako připomínku utrpení nevinných vězňů minulého režimu ji arcibiskupství daroval Jan Janků z Hanušovic
na Šumpersku, jeden ze skupiny odsouzených, mezi kterými drobné umělecké dílo vzniklo. Z chlebové hmoty,
do které částí svého přídělu přispěl
každý z vězňů, plastiku vytvořil sochař
Ludvík Šmotek.

Ve dnech 10. až 30. 4. se v Olomouci
uskutečnil pátý ročník uměleckých performancí související s paschálním cyklem Paschalia Olomucensia. Projekt,
který zaštítili arcibiskup Graubner a primátor Olomouce Antonín Staněk, nabídl unikátní čtyřiadvacetihodinové čtení
Bible, výstavu věnovanou americkému
mučedníkovi s českými kořeny P. Emilu
Josefu Kapaunovi, koncert k poctě tohoto kněze, který zahynul během korejské
12
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války, a také promítání ﬁlmu „Mlčení“
o japonských mučednících.
Novou turistickou sezónu zahájil 20. 4.
Arcibiskupský palác vernisáží obrazů
a uměleckých předmětů s motivem květin. Výstava „Ať květy duší nevadnou…“
na prohlídkové trase rezidence představila dosud neprezentované obrazy ze
sbírek arcibiskupství, ale také kameninu
a porcelán evropské i domácí produkce.
O šest dní později se pak ve slavnostním
sále paláce uskutečnil slavnostní večer ke
240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství.
Ve Štípě u Zlína oslavili 30. 4. výročí
400 let od vydání zakládací listiny kláštera a poutního chrámu. Dokument se podařilo vypátrat v Moravském zemském
archivu v Brně a jeho věrná kopie byla
také v rámci oslav vystavena, a to včetně
podpisu a pečeti Albrechta z Valdštejna,
který pergamen podepsal 1. 5. 1617 na
hradě Lukov. Výroční oslavy zahájila
mše svatá v poutním kostele, odpolední

program na hradě pak nabídl například
přivítání Albrechtem z Valdštejna a jeho
doprovodem, komentované prohlídky
a atrakce pro děti.

květen

Novou sezónu Otevřených bran zahájil 2. 5. koncert v kostele sv. Františka
Xaverského v Uherském Hradišti. Připravili ho žáci a učitelé místní základní umělecké školy a vedle hejtmana Zlínského
kraje Jiřího Čunka a arcibiskupa Jana
Graubnera se ho zúčastnili také představitelé měst, obcí a farností, které
jsou do tohoto projektu Zlínského kraje
a Arcibiskupství olomouckého zapojeny. Zlínský kraj zároveň zprovoznil nový
webový portál www.otevrenebrany.cz,
který redakčně spravují přímo zástupci
jednotlivých farností. V roce 2017 bylo
ve Zlínském kraji do projektu zařazeno
28 kostelů, ve kterých je návštěvníkům
poskytován bezplatný výklad průvodce,

kanadský časopis Azure zařadil objekt mezi deset nejlepších staveb
světa za rok 2017.

a to buď v celotýdenním, víkendovém,
nebo smíšeném režimu. Během sezóny,
která probíhala od května do září, pak
této možnosti využilo celkem 217 tisíc
návštěvníků.

Mši svatou, v jejímž závěru požehnal novou sochu sv. Jana Pavla
II., celebroval v bukovanském kostele, zasvěceném zesnulému papeži, arcibiskup Jan Graubner 21. 5.

Věřící z celé arcidiecéze se 6. 5. sešli
v katedrále sv. Václava, aby zde oslavili svátek sv. Jana Sarkandra, mučedníka
a patrona diecéze. Při mši svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner
s emeritním pomocným biskupem
Josefem Hrdličkou a kněžími, byla předána ocenění zasloužilým farníkům. Za nezištnou pomoc ve své farnosti ho přijalo
celkem 53 osob, které navrhli duchovní
správci 23 farností.

červen

Bohatý program s mnoha nabídkami i prosté prohlídky vítaly 9. 6.
návštěvníky Noci kostelů. Na území
olomoucké arcidiecéze napočítali
pořadatelé stejně jako minulý rok
přes 70 tisíc návštěvnických vstupů.
Nejvíce kostelů, kaplí či modliteben
se připojilo v Olomouci – celkem 26,
po ní následoval Zlín (12), s 10 kostely se přidala Kroměříž, 8 jich bylo
otevřeno ve Svitavách a po 5 Přerově a Šumperku. Zahanbit se ale
nedala ani některá menší města –

Po více než 80 letech se věřící v Sazovicích na Zlínsku dočkali splnění svého
snu o vlastním kostele. Nově dostavěný svatostánek zasvěcený sv. Václavovi
vysvětil 13. 5. arcibiskup Jan Graubner.
Autorem výjimečné stavby, která připomíná papírový svitek, je uznávaný
architekt Marek Jan Štěpán. Prestižní
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3 objekty zpřístupnili návštěvníkům
například v Lipníku nad Bečvou, Moravské Třebové, Otrokovicích, Rožnově
pod Radhoštěm nebo Šternberku. Své
návštěvníky si našly i další sakrální objekty, kterých se v celé arcidiecézi zapojilo přes 200.

seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje také šest dobrovolnických
programů, v nichž zapojení dobrovolníci
pomáhají dětem, mládeži, rodinám, seniorům, osobám se zdravotním postižením, nemocným a vězňům.
Jáhenské svěcení udělil 17. 6. v katedrále sv. Václava arcibiskup Graubner
čtyřem kandidátům: Janu Faltýnkovi
z farnosti Lipník nad Bečvou, Janu
Svozilkovi z farnosti Dobromilice, Jiřímu
Šůstkovi z farnosti Pozlovice a Martinu
Uhrovi z Prahy.

Maltézská pomoc, druhá největší
organizace poskytující terénní osobní asistenci pro seniory v ČR, oslavila
v červnu 15 let své existence. Jedno
z velkých regionálních center existuje
od roku 2003 také v Olomouci a kromě služeb a dobrovolnických projektů
zaměřených na seniory se věnuje i rodinám s dětmi, kterým hrozí sociální
vyloučení, a také pěstounům či lidem,
kteří zvažují možnost pěstounské
péče. Mezi stěžejní sociální služby olomouckého centra patří osobní asistence, která má 65 klientů a působí v ní
24 asistentů. Centrum dále provozuje
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, doprovázení pěstounských
rodin a sociálně aktivizační služby pro

Ve dnech 23.–26. 6. se v Ktiši u Českých
Budějovic konalo mistrovství republiky
žáků – lodních modelářů. Zúčastnili se
jej i žáci Církevní základní školy ve Veselí
nad Moravou. V početné konkurenci získal titul mistra republiky Jan Kolář v kategorii EX – Ž a Martin Hanáček v kategorii Eco mini Standard.
Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa
Graubnera přijal 24. 6. v katedrále jáhen
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Jan Berka, absolvent Cyrilometodějské
teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, rodák z Přerova a v posledním roce jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

červenec

Poutníci z celé republiky zaplnili ve
dnech 4. a 5. 7. Velehrad, aby oslavili
Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila
a Metoděje. V úterý 4. 7. nabídli organizátoři návštěvníkům každoroční projekty, jako „Velehrad dětem“ s Michalem
Nesvadbou, aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, soutěž ve
fotbalových dovednostech s Antonínem
Panenkou, pingpongový turnaj s Orlem,
„Mladí fandí Velehradu“ se skupinou
Slza, ruční přepisování Bible, mezinárodní setkání vozíčkářů nebo zajímavé výstavy a vernisáže v prostorách místního
Stojanova gymnázia.
Večer začal na pódiu před bazilikou
slavnostní beneﬁční koncert, na kterém

vystoupili Jiří Pavlica s Hradišťanem,
Marie Rottrová, zlínská Filharmonie
Bohuslava Martinů, velehradský sbor
Stojanova gymnázia a zpěváci Peter
Cmorik a Jaroslav Wykrent. Během celého dne na Velehrad dorazilo téměř 22 tisíc návštěvníků a na charitativní projekty
(salesiánský Dům Ignáce Stuchlého a nadační fond Adiuvare) se vybrala částka
1,6 mil. Kč.
Dny lidí dobré vůle pak vyvrcholily ve středu 5. 7. na nádvoří před bazilikou poutní mší svatou s účastí přes
30 tisíc lidí. Hlavním celebrantem se stal
prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet a koncelebrovali při
ní čeští i zahraniční biskupové. V jejím
závěru převzaly ocenění České biskupské konference osobnosti, které svým
životem vydávají svědectví o Kristu: Jan
Koblasa, Jan Bernátek, Ztracená kapela,
Marek Navrátil, manželé Prentisovi, Jiřina
Prekopová a Jakub S. Trojan.
Dobrou zprávu pro olomouckou arcidiecézi pak na závěr přinesl apoštolský
nuncius v ČR Giuseppe Leanza, který

byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor
kněžského semináře v Olomouci a roku
2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. Je kanovníkem olomoucké Metropolitní kapituly
u sv. Václava.

oznámil, že papež František jmenoval
novými pomocnými biskupy generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka a kancléře
Mons. Antonína Baslera. Kromě funkce pomocného biskupa byl každému
z kandidátů svěřen také čestný titul –
tzv. titulární, dnes již zaniklá, diecéze.
Mons. Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním
Tunisku a Mons. Nuzík se stal titulárním
biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska.
Mons. Antonín Basler (* 1956) strávil
dětství a mládí v Olšanech na Šumpersku
a před teologickým studiem pracoval
jako technik na železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně
v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích
(1990–1999) a jako děkan vizovického
děkanátu (1993–1999), od roku 1999
byl farářem u sv. Michala v Olomouci.
Je kanovníkem Metropolitní kapituly
u sv. Václava a od roku 2000 působí jako
kancléř arcibiskupství.

Mons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze
Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském
Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995
a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími
působišti byly Luhačovice (1996–1997),
Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína
(2003–2005), v tomto posledním období
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V rámci připomínky 20 let od ničivých
povodní, které v červenci 1997 zasáhly
velkou část Moravy a způsobily obrovské škody na životech i majetku, vyslala
Arcidiecézní charita Olomouc 10. 7. do
ulic města kameloty s „Povodňovým zpravodajem“. Lidé si v něm po 20 letech mohli
přečíst stejné zprávy jako při povodních.
Charita vedle toho zprovoznila speciální
web www.povodne97.cz s příběhy, které
se opravdu staly, a prohlédnou si dobové
fotograﬁe. Na motivy některých příběhů
navíc vytvořili rozhlasoví tvůrci minutové
hry, které odvysílal Český rozhlas Olomouc
během července. A výročí záplav připomněla také mše svatá, kterou 9. 7. celebroval biskup Josef Hrdlička v obci, která se
stala symbolem tragédie, v Troubkách.

Desátý putovní tábor ve dnech 17. až
20. 7. zavedl ministranty do Prahy. Vedle
prohlídky pamětihodností v hlavním
městě i okolí byly pro účastníky připravené hry, mše svaté a modlitby, cestou
se táborníci zastavili také v rodišti sv.
Zdislavy v Křižanově.
Pěší pouť za umělce prošla poslední červencový týden částí Vyso-činy, a to z Telče
přes Novou Říši, Jaroměřice nad Rokytnou,
Třebíč a Tasov. Odtud se hromadnou
dopravou přesunula do Polné a pokračovala přes Věžnici, Šlapanov, Svatý Kříž
a Petrkov do cíle trasy, Havlíčkova Brodu.

Ve Vizovicích oslavili 13. 8. pouť,
při které Mons. Antonín Basler požehnal základní kámen komunitního centra. To má do konce příštího
roku vyrůst nedaleko fary a nabídnout prostor pro poskytování sociálních služeb, pro setkávání různých věkových skupin a společenství, pro vzdělávací aktivity i pro neformální a přátelská setkání.

Také 11. ročník pouti se stal modlitbou
za umělce, ale i za každého člověka, aby
otevřel své srdce kráse Božího stvoření.
Program nabídl večerní zastavení věnované osobnostem Vysočiny, jako byli Josef
Florian a jeho příbuzný Ivan Jirous, Otokar
Březina a Anna Pamrová, Jan Zahradníček
a Bohuslav Reynek.

srpen

Na 6,5 tisíce mladých lidí se
15.–20. 8. zúčastnilo šestého
Celostátního setkání mládeže
(CSM) v Olomouci. Program se nesl
v duchu přednášek, workshopů, výtvarných dílen i sportu. K mladým
účastníkům promluvila také většina českých a moravských biskupů.
V sobotu přijely na setkání i rodiny,
a počet lidí se tak zvýšil o přibližně
dva tisíce. Úplně poprvé bylo pro
návštěvníky připraveno EXPO povolání, při němž se v sobotu odpoledne na Horním a Dolním náměstí
představilo více než 50 hnutí, řeholí

Kostel sv. Alfonse z Liguori v Července se 6. 8. dočkal nového zvonu
sv. Františka Saleského o váze 350 kg.
Ulila ho dílna Tomášková–
Dytrychová v Brodku u Přerova
a kostelu ho věnoval jeden farník
jako připomínku několika výročí:
730 let obce, 450 let od narození sv. Františka Saleského, 230
let od úmrtí sv. Alfonsa z Liguori
a také 100 let od zjevení Panny
Marie ve Fátimě. Zvon požehnal
biskup Josef Hrdlička.
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nebo církevních organizací. Průměrný
věk mladých lidí se pohyboval okolo necelých 19 let, nejvíce návštěvníků přijelo z olomoucké arcidiecéze
(přes 1800). Mottem akce bylo heslo
„Nebojte se!“ a vyzývalo mladé, aby se
především nebáli být sami sebou, ale
také se nebáli budoucnosti a různých
obtíží, které je mohou v životě potkat.

nastřádat jednou tolik potřebných věcí
do kontejneru, který byl poté na podzim
odeslán do Karibiku. Nejčastějším darem
byly šlapací šicí stroje, které mají vybavit šicí dílnu v Gonaïves. Tam se chudé
Haiťanky učí řemeslu a zároveň budou
šít školní uniformy, které jsou povinné,
a spousta haitských rodičů na ně nemá
peníze. Lidé dále přinášeli látky a další
vybavení do šicí dílny, nářadí, nábytek,
školní potřeby, letní oblečení nebo zdravotní pomůcky.

Závěr prázdnin prožily rodiny 26. 8.
při tradiční pouti na Svatém Hostýně,
program tentokrát doprovodil také
Den s časopisem Rodinný život. Po
poutní mši svaté, kterou celebroval
arcibiskup Jan Graubner, následoval
koncert scholy Děcka ze Skoronic,
přednáška Jitky Krausové, OV, loutkové divadlo Dana Taraby pro děti, stanoviště plná her a soutěží, skákací hrad,
fotokoutek nebo růženec pro seniory.

září

Hned dvě setkání naplánovala na
měsíc září Arcidiecézní ministrantská
rada. V sobotu 9. 9. se v Uherském Brodě
uskutečnila ministrantská pouť a 28. 9.
v Olomouci pak ﬂorbalový turnaj „O pohár sv. Václava“.

Překvapivě o měsíc dříve, než bylo
plánováno, skončila 31. 8. materiální
sbírka Kontejner pro Haiti. Za pouhé
dva měsíce se totiž dárcům podařilo

Generální vikář Mons. Josef Nuzík
17. 9. požehnal a otevřel nové pastorační
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centrum v Šumicích na Uherskobrodsku.
Objekt, jehož oprava probíhala od roku
2010 a doposud vyšla na 2,7 milionu Kč,
bude sloužit nejen farnosti, ale celé obci
při konání různých duchovních a kulturně-společenských akcí ve farnosti.
Jedna z nejstarších budov Univerzity
Palackého v Olomouci a zároveň sídlo
Cyrilometodějské teologické fakulty UP
v Univerzitní ulici si 22. 9. připomněla své 300. výročí. Program oslav nabídl
mimo jiné setkání s arcibiskupem Janem
Graubnerem, děkanem fakulty P. Peterem
Tavelem, P. Ladislavem Heryánem nebo
novinářkou Danielou Drtinovou. Během
dne bylo možné navštívit několik přednášek a workshopů, divadelních představení a koncertů.
Součástí oslav fatimského jubilea, které schválila Česká biskupská konference,
se stalo také putování milostné sochy
Panny Marie z Cova d’Iria ve Fatimě po
katedrálách a poutních místech českých
a moravských diecézí. V olomoucké

arcidiecézi byla socha přítomna od
24. do 30. 9. V neděli 24. 9. ji věřící přivítali v olomoucké katedrále, o den později
na Svatém Kopečku, v úterý na Velehradě
a v sobotu 30. 9. na Svatém Hostýně.
Ve zcela zaplněné olomoucké katedrále věřící 28. 9. oslavili svátek sv. Václava,
patrona tohoto chrámu i celé diecéze,
a spolu s ním také pouť veřejných činitelů. Zároveň si připomněli dvě významná
výročí: 240 let od povýšení olomouckého
biskupství na arcibiskupství a 25 let od
jmenování arcibiskupa Jana Graubnera
do čela arcidiecéze.
Nový prostor pro setkávání, formaci,
přednášky nebo ubytování v univerzitním městě otevřela 30. 9. v Olomouci
Kongregace Sester Neposkvrněného
Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka
z Assisi. Dům v Hrnčířské ulici s názvem
Tõde se tak stal novým sousedem zavedené kavárny s estonskými specialitami Õde. Projekt vznikl díky kooperaci
s dalšími církevními subjekty jako plod

tzv. církevních restitucí a má být nabídkou prostoru k duchovnímu odpočinku a sdílení evangelia s druhými. Objekt
má kapacitu 24 lůžek ve 13 pokojích
s vlastním sociálním zařízením. Při utváření duchovního programu v domě budou sestry úzce spolupracovat se zdejší pobočkou jezuitského Centra Aletti
a na projektu se podílejí také sestry
Apoštolátu sv. Františka, Společenství
sester Ježíšových, karmelitky za Štípy
a Šedé sestry.

arcibiskupstvím uspořádala ve dnech
1.–4. 10. na Velehradě formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů
a dobrovolníků v pastorační péči ve
zdravotnických a sociálních službách.
Setkání zahrnovalo jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný
program na téma „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka
metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“.
V olomouckém kostele sv. Michala
se 5. 10. uskutečnila mše svatá za Policii
ČR, celebroval ji zde arcibiskup Jan
Graubner. Společnou modlitbu za pokoj
a bezpečí v naší zemi a za ty, kdo tyto
hodnoty každodenně střeží, za padlé
policisty, za oběti trestných činů a mimořádných událostí uspořádala Křesťanská
policejní asociace, organizace sdružující
křesťany v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech naší vlasti.

Tradiční pouť k Panně Marii Růžencové
se v Uherském Brodě uskutečnila o víkendu 30. 9. a 1. 10. Kromě řady mší svatých
nabídl program také modlitební bdění
pro mládež nebo krojované procesí.

říjen

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady
pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s olomouckým

Na sobotu 7. 10. připravila MSKA Olomouc ve spolupráci s Etickou komisí
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Neposkvrněného Početí Panny Marie
sloužil biskup Antonín Basler, poté se
pak o své zážitky z cesty po Indii a práce
ve zdravotnických zařízeních Misionářek
lásky, sester Matky Terezy, podělila Jana
Březinová, nemocniční kaplanka ve
Fakultní nemocnici Olomouc.

Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty UP, Muzeem umění
a Arcibiskupstvím olomouckým v pořadí již XVIII. bioetickou konferenci
na téma „Stáří z pohledu 21. století“.
Před dvěma tisíci shromážděných
věřících, kteří zaplnili katedrálu sv.
Václava i část náměstí před ní, udělil 14. 10. arcibiskup Jan Graubner
a s ním spolusvětitelé – biskupové
Vojtěch Cirkle a Josef Hrdlička – biskupské svěcení Antonínu Baslerovi
a Josefu Nuzíkovi. Pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze je jmenoval papež František v červenci.
Do nové služby vstupují oba biskupové s hesly, která si sami zvolili.
Biskup Basler se rozhodl pro slova
„Skrze Něho, s Ním a v Něm“, která
podle jeho slov vyjadřují životní postoj, ke kterému po 33 letech kněžské
služby dozrál a v němž by chtěl růst
i nadále. Biskup Nuzík za klíčová slova pro svou biskupskou službu zvolil
„Hlásat radostnou zvěst“, ve kterých

se podle něj spojuje vnitřní postoj s vnějšími okolnostmi: smutných a složitých
zpráv je přespříliš, evangelium je ale radostnou zprávou pro člověka všech dob.
U příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona
lékařů, se 19. 10. v Olomouci uskutečnilo setkání pracovníků ve zdravotnictví.
Mši svatou v dominikánském kostele
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V sobotu 21. 10. se v prostorách arcibiskupské kurie v Olomouci sešli už
popatnácté zástupci lektorů z farností
a děkanátů celé arcidiecéze. Hlavním bodem programu bylo seznámení se s tím,
jak lépe pracovat s Biblí, pod vedením
P. Petra Chalupy, ředitele Českého katolického biblického díla. Ten také v katedrále sv. Václava celebroval mši svatou.
Po bohoslužbě a občerstvení byl stejně
jako v předešlých letech dán prostor rozhovorům týkajícím se lektorské služby:
přípravě lektora, lektorským společenstvím, představení webových stránek
www.kulturaslova.cz a nahrávek textů
nedělního čtení, jejichž poslech tyto
stránky nabízejí, a také přípravě lektora
prostřednictvím poslechu nahrávek.

listopad

Od 3. do 5. 11. se na Svatém
Hostýně konala rekolekce pro trvalé jáhny olomoucké arcidiecéze a jejich rodiny.
Časem setkání i ztišení jáhny doprovázel
arcibiskup Jan Graubner a jejich manželky P. Antonín Krasucki, OP, program byl
připraven i pro děti. Tématem rekolekce
bylo Boží slovo inspirující slovo lidské.
Kromě přednášek byl prostor také pro
modlitbu, osobní setkávání i odpočinek.
Jáhni mezi sebou uvítali také ty, kdo se na
službu připravují a kdo o přípravě uvažují. Při nedělní bohoslužbě v bazilice pak
dva z těchto mužů arcibiskup Graubner
pověřil službou lektora.
V termínu 10. a 11. 11. se v olomouckém Regionálním centru uskutečnil
druhý ročník Konference o evangelizaci
s účastí mnoha zajímavých hostů: arcibiskupa Jana Graubnera a plzeňského biskupa Tomáše Holuba, Otty Neubauera
z Rakouska nebo P. Vojtěcha Koukala

pouť do Říma, aby si připomněli
výročí Sametové revoluce i výročí
svatořečení Anežky České. Studenti
byli přítomni na středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, většina z nich se jí účastnila
v krojích. Svatý otec František po
promluvě navštívil českou výpravu
a s některými se osobně velmi přátelsky a srdečně pozdravil. Večer
pak sbor AVE uspořádal koncert
v české koleji Nepomucenum.

a sestry Veroniky Barátové z Komunity
Blahoslavenství. Páteční večer probíhal
v katedrále sv. Václava v Olomouci, kde
se uskutečnil večer chval s oblíbenou
křesťanskou kapelou Lámačské chvály.
Svým slovem ho doprovázel P. Ján Buc,
který promluvil o zkušenostech z nové
evangelizace na Slovensku. Kromě přednášek a svědectví se účastníci konference seznámili s několika evangelizačními
projekty, které již fungují a které je mohou inspirovat pro evangelizační činnost v jejich farnostech a společenstvích.
Sobotní mši svatou pak sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Konferenci
uspořádal nadační fond Credo společně
s Komunitou Blahoslavenství pod záštitou pastoračních center olomoucké
arcidiecéze a brněnské diecéze a pastoračního úseku ostravsko-opavského
biskupství.

Společnost Post Bellum udělila
17. 11. Ceny Paměti národa čtyřem
lidem, kteří se ve zlomových okamžicích svého života zachovali statečně – bez ohledu na postihy ze strany
komunistického nebo nacistického
režimu. Jedním z oceněných se stal
také kněz sloužící v olomoucké arcidiecézi, jezuita P. František Lízna. Za
komunismu byl vězněn celkem pětkrát, mimo jiné za zničení sovětské
vlajky, opuštění republiky nebo šíření letáků o politických vězních. Živil

Více než stočlenná skupina studentů
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
(členové školního sboru AVE, schola a ministranti) se 13. 11. se vydala na
28

29

se jako dělník v dolech, pečoval o nemocné. Roku 1968 vstoupil do Tovaryšstva
Ježíšova, po odebrání povolení ke kněžské
službě pak pracoval jako sociální pracovník, tisíce kilometrů nachodil v pěších
poutích. Později působil jako vězeňský
duchovní na Mírově a farář.

prosinec

Olomoucké arcibiskupství podpořilo stavbu gymnázia na Ukrajině. Částkou
3 tisíce eur (přes 75 tisíc Kč) přispělo na
stavbu objektu v západoukrajinském
Ivano-Frankivsku, který bude využívat
420 studentů. Škola, kterou provozuje
místní řeckokatolická arcidiecéze, se dočká nové sportovní haly, jídelny a auly.
Poděkování za dar poskytnutý v letošním
roce zaslal počátkem prosince arcibiskupu Janu Graubnerovi ivano-frankivský
řeckokatolický arcibiskup-metropolita
Volodymyr Vijtyšyn.

Betlémské světlo, symbol míru a naděje, připutovalo do Olomouce 17. 12.
Hned téhož dne ho arcibiskup Graubner
při slavnostní bohoslužbě předal osobnostem veřejného života. Lidé si pro
plamínek z Betléma mohli přijít také do
některého z olomouckých kostelů a distribuce probíhala i na mnoha dalších
místech olomoucké arcidiecéze.

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 dosahovala v roce 2017 více než
96 tisíc věřících (k tomu lze připočíst
20 % nemocných, starých a dětí, kteří
jsou přítomni v duchu či skrze sdělovací prostředky), bylo uděleno 4572 křtů,
1087 osob přijalo svátost biřmování,
3896 jich poprvé přistoupilo ke svatému
přijímání, před zástupcem církve bylo
uzavřeno 1327 sňatků, 12 179 věřících
přijalo svátost nemocných a konalo se
4992 pohřbů.

Přelom roku na Svatém Hostýně oslavili lidé také živým betlémem a novoročním koncertem. Představení živého
betléma se uskutečnilo 31. 12. v pravé
poledne před poutní bazilikou, koncert
začal v bazilice přesně o 24 hodin později a s vánočním programem při něm
vystoupil národopisný soubor Děcka
ze Skoronic. Na přelomu roku, o půlnoci mezi 31. 12. a 1. 1., se pak uskutečnila
mše svatá, kterou v bazilice celebroval
arcibiskup Jan Graubner a předcházela jí
modlitba růžence, adorace a děkovné Te
Deum se svátostným požehnáním.

DĚTI
Součástí hlásání evangelia je
katecheze všech věkových skupin, především dětí a mládeže,
ale i dospělých, jak ve školách,
tak na farách. Katechetickou
službu v arcidiecézi koordinuje
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PASTORACE
Centrum pro katechezi, které zajišťuje základní péči o katechety, jimž zprostředkovává celoživotní formaci i materiály potřebné ke službě.
V děkanátech Šternberk, Kroměříž
a Vizovice uspořádali katecheté spolu
s kněžími a různými dobrovolníky děkanátní setkání dětí s náboženství.
V několika farnostech napříč diecézí se
postupně začíná s programem „Katecheze Dobrého pastýře“, který je určen pro

děti ve věku od 3 let a adekvátně jejich
věku za pomoci montessoriánské pedagogiky je uvádí do slavení liturgie a základních biblických událostí. Děti se zde
učí ztišení, naslouchání, tichá modlitbě,
práce s biblickým textem, vnímat při liturgii a lépe do ní pronikat.
V rámci nedělních a dětských bohoslužeb děti v celé diecézi dostávaly samolepky, které se mohly vlepovat do
předem připravených sešitů. Prostřednictvím těchto obrázků a také celoročního příběhu, který k nim byl vypracován,
mohly děti lépe pronikat do praktického
uchopení nedělních evangelních čtení.
Centrum pro rodinný život uspořádalo v posledním srpnovém
týdnu na různých místech arcidiecéze pro školáky prvního stupně příměstský tábor „Prázdninová
univerzita aneb školy se nebojíme“.
Každodenní program pomohl dětem zábavnou formou se připravit
na školní režim.

MLÁDEŽ
Arcidiecézním 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.
Arcidiecézní centrum života mládeže
Přístav v Rajnochovicích slouží mladým
lidem celoroční nabídkou kurzů pro vedoucí, víkendových pobytů a dalších tematických akcí. Jako každý rok poskytlo
zázemí stovkám mladých lidí: při animá-

torských kurzech, víkendech Tee-Pee pro
mladší věkovou skupinu od 13 do 15 let,
pro biřmovance, děti z farností… Nově
se také rozšířilo povědomí o tzv. Otevřeném Přístavu, kdy program není blíže speciﬁkován a na víkend může přijet
kdokoliv, aby tak v rodinné atmosféře
zakusil společenství a přijetí.
Sarkander – spolek dětí a mládeže
provozuje mimo jiné táborové středisko
Archa v Rajnochovicích a dalších 16 poboček. Během celého roku Archa hostila řadu skupin, ať už z řad biřmovanců,
„Aršáků“, kteří připravují letní tábory,
animátorů, rodin a jiných. Vyvrcholením
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celé roční činnosti byly jako každoročně 4 turnusy letních táborů
pro děti z celé arcidiecéze. Rovněž
i pobočky Sarkandra v jednotlivých děkanátech rozvíjely činnosti
k podpoře místních společenství,
kroužků, a dalších aktivit dětí a mládeže. V roce 2017 proběhlo pod
spolkem Sarkander 49 letních táborů a několik táborů příměstských.
Dále také pravidelně organizuje
akce krátkodobé a akce vzdělávacího
charakteru.
Opět po 3 letech se uskutečnilo Arcidiecézní fórum mládeže pro mladé aktivní věřící od 16 let. Na 200 delegátů
zastupujících většinu farností se sešlo
na Velehradě, aby společně diskutovali,
modlili se a sdíleli nad tématem evangelizace. Společný čas hledání a naslouchání pak zformulovali do závěrečného
prohlášení, které následně představili
pastoračním radám svých farností. Na
toto setkání pak v únoru navazovalo
Celostátní fórum mládeže, které hostila Olomouc, a také se zaměřilo na téma

evangelizace. Za olomouckou arcidiecézi
bylo vysláno 8 delegátů, kteří před ostatními mladými lidmi i před biskupy téměř
všech diecézí prezentovali výstupy a hlasy mládeže.
Největší událostí celého roku bylo
bezesporu Celostátní setkání mládeže
v Olomouci, kterému předcházela dvouletá příprava cca 35 realizačních skupin
pod záštitou Sekce pro mládež České
biskupské konference. Setkání, které se
na celostátní úrovni koná jednou za pět
let, bylo poprvé uspořádáno v Olomouci, což bylo následně vyhodnoceno velmi pozitivně, a to nejen kvůli výborné
dostupnosti, ale především i díky skvělé
spolupráci a navázání kontaktů s městem, policií, univerzitou a mnohými dalšími. Setkání, kterého se účastnilo více
než 6 tisíc mladých věřících z celé ČR,
mělo motto „Nebojte se!“. V pátek se
uskutečnila velkolepá pouť na Svatý Kopeček a předposlední den setkání, v sobotu, byly pozvány také rodiny.

MANŽELÉ, RODINY
A SENIOŘI

vedl P. Jan Maria Norbert Hnátek, OT a program nabídl tři bloky promluv, reﬂexi v páru, mši
svatou v hradní kapli. Rodiče
přitom mohli využít nabídky na
hlídání dětí.
Medailony 110 svatých manželů a kandidátů svatosti od
roku 1950 po současnost, z celého světa a ze všech sociálních
vrstev, představila nová kniha,
kterou vydalo Centrum pro rodinný život spolu s časopisem Rodinný život. Publikaci o 364 stranách, nazvanou „Manželství – cesta ke svatosti (Svatí manželé
20. století)“, sestavila Jitka Krausová, OV.
Pro rozvedené muže se v termínu
10.–12. 11. uskutečnilo ve Zvoli u Zábřehu setkání „osamělých vlků“. Víkendový program nabídl společenství při mši
svaté a modlitbě, prostor pro diskuse
a sdílení se, společnou práci v lese i odpočinek a především hledání cesty, jak
dál v životě. Účastníky duchovně doprovázel P. František Eliáš.

Centrum pro rodinný život prostřednictvím 21 děkanátních poboček podporuje rodinu jako přirozené místo
psycho-sociálního 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.
Pro manžele připravilo centrum v roce
2017 postní duchovní obnovu na téma
„Velikonoce v rodině“. V obci Bouzov ji
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Strávit se svými vnoučaty týden při
letním pobytu mohli prarodiče, kteří
využili nabídky olomouckého Centra
pro rodinný život a zúčastnili se setkání
zaměřeného na rozvoj mezigeneračních
vztahů, předávání hodnot a zlepšení komunikačních i dalších dovedností. Program se uskutečnil ve dnech 16. až 22. 7.
ve Velkých Losinách. Podobně zaměřeny
byly také dva podzimní víkendové pobyty: od 22. do 24. 9. na Svatém Hostýně
s tématem „Svatý Václav a babička svatá
Ludmila“ a „Pohádkový víkend“ ve dnech
17.–19. 11. v Kroměříži.

OVDOVĚLÍ
Společenství vdov a vdovců si v květnu připomnělo 5 let činnosti společně
prožitým dnem na poutním místě ve
Štípě u Zlína. Po slavnostní mši svaté
s biskupem Josefem Hrdličkou si téměř
300 ovdovělých účastníků vyslechlo ženský pěvecký sbor Divinum z Valašské Polanky, následný program nabídl vystoupení skupiny Ester s židovskými tanci,
módní přehlídka 55+ a zábavné vystoupení účastnic ze Šumperka.
Velmi vítaná byla dubnová pouť na
místa zapsaná v dědictví UNESCO: na
Zelenou horu ve Žďáru nad Sázavou,

todické materiály a pořádá vzdělávací
semináře.
V roce 2017 provozovalo Arcibiskupství olomoucké celkem 15 škol všech
stupňů: 6 mateřských škol, 6 základních
škol, 3 gymnázia, 1 vyšší odbornou školu
a jeden dětský domov. V arcidiecézi působila také čtyři zařízení jiných zřizovatelů: Základní škola sv. Voršily v Olomouci,
Církevní střední odborná škola Bojkovice, Církevní gymnázium Německého
řádu v Olomouci a Teologický konvikt,
Olomouc.
Významnou událostí roku 2017 bylo
zřízení Střední odborné školy svatého
Jana Boska, které předcházelo mnohé
rozhodování o vhodné pozici, výběru
oborů a volbě vzdělávacího programu.
Střední škola má zaměření lesnické a zemědělské. Byla situována do Kroměříže
a se Zlínským krajem bylo předjednáno
její umístění do volných kapacit Střední
hotelové školy, Kroměříž. Střední odborná škola svatého Jana Boska byla zřízena včetně internátu a střediska volného
času. K výchovnému programu byli při-

Českého Krumlova a rakouského Linze,
a také týdenní pobyt v červnu na Svatém
Hostýně s výjezdy nebo výšlapy do okolí:
Luhačovic, Zubří, Kelče nebo Rajnochovic. Další odpočinkovou akcí byl společný pobyt v nedalekých slovenských lázních Nimnice.
Poslední velkou akcí bylo 11. 12. adventní setkání s biskupem Josefem Nuzíkem. Mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně zakončená krátkou adorací
přilákala nejen ovdovělé, Pro přihlášené
se pokračovalo obědem a společnou zábavou s tombolou.

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
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 me-
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zváni Salesiáni, kterým byl svěřen nejen
internát a středisko volného času, ale
celý výchovný systém školy. K 30. 9. byla
podána žádost o zápis této nové školy do
školských rejstříků s tím, že zahájení činnosti je plánované na září 2018.
V průběhu roku 2017 projevily zájem o zřízení církevní základní školy farnosti Uherské Hradiště a Kyjov. V obou
místech se jedná o možnostech zřízení
a fungování těchto zařízení.
V průběhu roku se pracovníci několikrát zamýšleli nad duchovním rozměrem
církevních školy a jejich hlavním cílem:
hlásaní evangelní radostné zvěsti. Tímto
tématem se také zabývali biskupové ČR
na studijním dnu biskupů, který organizuje ČBK. Ve spolupráci s řediteli církevních škol Olgou Loučkovou a Ludvíkem
Kostelanským připravili pracovníci jeden
z hlavních referátů s ukázkou různosti
prostředí, přístupů metod a podmínek
škol formou srovnání práce na Církevní
základní škole v Kroměříži a Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou.

Pro širokou pedagogickou veřejnost byl připraven akreditovaný
seminář o nových poznatcích astronomie. Přednášejícími byli P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře v Arizoně a Jindřich Suchánek
z TV NOE.

SLUŽBA NEMOCNÝM,
V ARMÁDĚ A VE
VĚZNICÍCH
Nemocní jsou pokladem církve, protože mnozí z nich vytvářejí svými modlitbami a obětmi duchovní zázemí pro
ty, kdo v církvi slouží. Diecéze poskytovala duchovní službu (Klinická pastorační péče) ve 23 zařízeních 17 měst a obcí
prostřednictvím 36 osob.
Světový den nemocných si v olomoucké arcidiecézi připomněli pacienti i pracovníci ve zdravotnictví. Biskup Josef
Hrdlička se 9. 2. setkal s lékaři a zdravotníky při mši svaté v olomouckém dominikánském kostele. Arcibiskup Jan Graubner slavil mši svatou za nemocné 11. 2.

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO)
koordinuje charitní dílo v celé arcidiecézi
a přitom respektuje právní subjektivitu
i dobrovolnou činnost jednotlivých složek. V roce 2017 pracovalo v zařízeních
charity v celé diecézi 1785 zaměstnanců. Na území arcidiecéze působilo vedle
samotné Arcidiecézní charity Olomouc
celkem 28 farních a oblastních charit
s právní subjektivitou a také Hospic na
Svatém Kopečku. V arcidiecézi rovněž
funguje 12 dobrovolných charit bez
právní subjektivity.
Charitní sociální podnik Speramus s. r. o.
vytvořil v Moravské Třebové pracovní
místa pro 2 osoby se zdravotním postižením. Vyrábí čokoládové pralinky.
Charita Svitavy má nové prostory
v Polní ulici. Přestěhovala tam pečovatelskou službu a zřídila dílny a ateliér pro
seniory a lidi se zdravotním postižením
či chronickým onemocněním z Centra
denních služeb Světlanka.
V suterénu Charity Šumperk vzniklo
Centrum humanitární a sociální pomoci
a Tvořivé centrum pro děti. Schází se tu

v Kojetíně a 13. 2. odpoledne pak zavítal
do Fakultní nemocnice Olomouc. Mše
svaté pro pacienty a zdravotníky se slavily
také v dalších nemocnicích – v Přerově
či Zlíně nebo v holešovském Centru pro
seniory.
Diecéze zajišťuje duchovní službu ve
věznicích Olomouc a Mírov prostřednictvím dvou kněží a dvou jáhnů, s nimiž
spolupracuje řada dobrovolníků. Dva
kněží diecéze jsou ve službě vojenských
kaplanů, v diecézi je ustanoven také duchovní rádce Junáka a jeden kněz je ustanoven duchovní službou pro Romy.
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CHARITNÍ
ČINNOST
také potřební, dobrovolníci a spolupracovníci Charity.
Charita Valašské Klobouky otevřela
Mikrojesle v Brumově-Bylnici pro půlroční – čtyřleté děti. Ulehčí rodinám.
Hry, vystoupení a pobyt pod širým
nebem zajistila Charita Valašské Meziříčí
obyvatelům Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Díky revitalizaci zahrady.

PROHLÍDKY
ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE
V roce 2017 dosáhla návštěvnost Arcibiskupského paláce 16 027 osob. Nejsilnějším měsícem byl prosinec, kdy do
paláce přišlo 3052 osob. Palác byl totiž
otevřen i o dvou prvních adventních sobotách, což využilo mnoho návštěvníků
Olomouce, kteří spojili návštěvu trhů
s kulturním programem. Jako v minulých
letech byl palác přístupný i v rámci Muzejní noci a Dnů evropského kulturního
dědictví. Budova paláce je přístupná celoročně a jak ukázaly zmíněné adventní

a Uherské Hradiště. Kurz čtení Božího
slova v liturgii, zahrnující tři přednášky
a jednu praktickou část (P. Petr Chalupa
„Úvod do Písma svatého“, Martina Pavlíková „Kultura řeči“ a emeritní pomocný
biskup Josef Hrdlička „Duchovní rozměr
lektorské služby“), se uskutečnil na vlastní žádost jmenovaných děkanátů.

KULTURA
A PAMÁTKY
soboty, zájem o prohlídky se neomezuje
jen na turistickou sezónu.
Vedle toho nabízí Arcibiskupský palác
řadu speciálních programů pro školy. Určeny jsou jak dětem mateřských, základních a středních škol, tak mimoškolním
kolektivům. V roce 2017 programy navštívilo přes 1700 dětí. Ve školním roce
2017/2018 roce byla programová nabídka rozšířena o velikonoční program, který
ukázal Velikonoce jako křesťanské
svátky a představil i lidové tradice,
zdobení perníčků nebo tematicky
vyzdobené sály.

RESTAUROVÁNÍ INVENTÁŘE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU
V KROMĚŘÍŽI
V kroměřížském Arcibiskupském zámku byl 7. 4. ukončen dvouletý projekt,
ﬁnancovaný za pomoci dotace z fondu
EHP, jehož cílem byla obnova a zachování vybraných obrazů a nábytku z vybavení této bývalé biskupské rezidence.
Úspory v jeho průběhu přitom umožnily záběr opravených předmětů značně
rozšířit. Díky grantu z fondu EHP mohlo být restaurováno více než 50 obrazů
a 30 kusů historického nábytku, dalších
15 vzácných deskových obrazů bylo
opatřeno klimastabilními rámy. V rámci

KULTURA SLOVA
Měsíc červen patřil slavnostnímu
zakončení vzdělávacího kurzu pro
lektory Božího slova děkanátů Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky
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projektu bylo pořízeno také množství
dalšího vybavení pro ochranu sbírkových předmětů: klimastabilních rámů,
vitríny s aktivním řízením klimatu pro
vystavování mimořádně cenných děl,
germicidních lamp sloužících k likvidaci
spór plísní, přístrojů pro regulaci vlhkosti
a mikroskop pro restaurátorskou dílnu.
Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře
Téměř zapomenuté velikonoční rituály i reprezentativní expozice představující eucharistii se staly obsahem výstavy
„V oplatce jsi všecek tajně“, která byla od
23. 3. do 10. 9. k vidění v Arcidiecézním
muzeu Olomouc. Mezi více než padesáti
exponáty se objevily artefakty vztahující se k této svátosti: díla malířská a sochařská, ale i vzácné práce uměleckého
řemesla – zejména liturgické nádoby
z drahých kovů, jako jsou kalichy, ciboria
a monstrance. Přestože těžiště výstavy
spočívalo v exponátech z období pozdního středověku, instalaci vhodně doplnila
i vybraná díla z doby baroka a 20. století.

Výstavu tvořily čtyři tematické okruhy:
I. Mše. Vedle zobrazení Večeře Páně
zahrnuje díla s námětem eucharistického stolu i liturgické nádoby – kalichy, ciboria, pyxidy, monstrance.
II. Eucharistické alegorie a zázraky. Eucharistické alegorie představují jeden ze
způsobů, jak názorně představit učení
církve. Víru ve skutečnou přítomnost
Krista v eucharistii posilovalo šíření legend o eucharistických zázracích.
III. Příběh Kristových pašijí. Vedle jednotlivých pašijových zastavení připomíná tento oddíl také poutě do Svaté země
a předměty s nimi spojené: relikviáře
a růžence se dřevem sv. Kříže, modely
kaple Božího hrobu.
IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění.
Díla s námětem vtělení a oběti Krista,
jako je Madona s dítětem, Olivová hora,
Ukřižování, Oplakávání, Pieta, Kristus
v hrobě, Bolestný Kristus, Zmrtvýchvstalý Kristus.

V oblasti rozvoje hospodářské činnosti došlo 1. 1. 2017 k založení nové společnosti, Statku Chropyně. V nově restituovaném areálu v centru města začalo
vznikat zázemí pro zemědělskou činnost
na cca 500 ha půdy, které arcibiskupství
v okolí Chropyně vlastní a obhospodařuje. Projekt renovace a dalšího rozvoje celého areálu zahrnuje zejména zbudování
posklizňové linky s halou, čističkou, sušičkou a silem (25 mil. Kč) a opravy střech
(15 mil.), budova nabídne také prostory
pro administrativní zázemí (9 mil.).
Dalším počinem v oblasti rozvoje
hospodářské činnosti bylo v lednu 2017
otevření restaurace U Kristýna v centru Olomouce s náklady 35 mil. Kč. Restaurace a pizzerie, jejíž název odkazuje
k jednomu z patronů arcidiecéze, sídlí
v těsném sousedství arcibiskupské kurie
a návštěvníkům nabízí zhruba 60 míst.
K dispozici je také konferenční místnost
pro 40 lidí a v letních měsících se počítá i s venkovním posezením ve dvorním
traktu. Soustředí se především na italskou kuchyni.
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HOSPODAŘENÍ
ARCIDIECÉZE

V oblasti školství pokračoval několikaletý projekt renovace budovy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
V červenci a srpnu 2017 byla provedena
kompletní rekonstrukce části domova
mládeže s náklady 35 mil. Kč. Rekonstrukce zahrnovala kompletní opravu
47 pokojů, 2 kuchyněk, 2 kluboven, 4 pracoven a vychovatelny, přilehlých chodeb
i sociálních zařízení. Pořízeny byly nové
rozvody vody, odpadů, elektřiny a dalších inženýrských sítí, všechny místnosti
mají kromě toho nové podlahy, podhledy, štuky, osvětlení a dveře. Pokoje byly
také kompletně vybaveny novým nábytkem. Domov v Kroměříži využívá kolem
300 studentů.
Jednou z největších investic v sociální oblasti je projekt obnovy bývalého
kláštera milosrdných bratří v Prostějově.

Arcibiskupství ho od řádu v roce 2016
odkoupilo za 15 mil. Kč a pronajalo Arcidiecézní charitě Olomouc, která v něm
chce vybudovat domov pro pacienty
s roztroušenou sklerózou s kapacitou
mezi 40 až 60 klienty. Podobné zařízení
v ČR funguje pouze jedno, a to v Žirči
u Dvora Králové. Záměr s plánovaným
rozpočtem kolem 200 mil. Kč se v roce
2017 nacházel ve fázi projektové přípravy, na které se spolu s Charitou podílí
také arcibiskupství.

Příjmy (tis. Kč)
dotace obcí, krajů a státu
sbírky a dary
hospodářská činnost
ostatní
CELKEM

VÝDAJE
Celkové výdaje Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností dosahovaly v roce 2017 výše 697 145 tis. Kč.
Největší položku tvořily provozní výdaje
(246 345 tis. Kč), dále pak mzdy a mzdové
náklady (173 950 tis. Kč), opravy (138 396 tis. Kč) a ostatní výdaje
(138 454 tis. Kč).

Výdaje (tis. Kč)
mzdy
opravy
provoz
ostatní
CELKEM

PŘÍJMY
Hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených
farností v roce 2017 byl příspěvek státu
podle zákona č. 428/2012 Sb., Arcibiskupství i farnosti byly rovněž příjemci
dotací (všechny tyto příjmy činily dohromady 215 821 tisíc Kč). Další zdroje představovaly sbírky a dary (181 977 tis. Kč),
hospodářská činnost (211 626 tis. Kč)
a ostatní příjmy (141 328 tis. Kč). Celkem
tedy 750 752 tis. Kč.
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215 821
181 977
211 626
141 328
750 752

arcibiskupství
157 633
19 386
130 413
96 149
403 581

farnosti
58 188
162 591
81 213
45 179
347 171

173 950
138 396
246 345
138 454
697 145

arcibiskupství
163 637
9 524
78 978
119 510
371 649

farnosti
10 313
128 872
167 367
18 944
325 496

V roce 2017 žili věřící v olomoucké
arcidiecézi především dvěma událostmi:
jmenováním nových pomocných biskupů Antonína Baslera a Josefa Nuzíka
a také setkáním mladých lidí z celé České
republiky. Církev tak dostala dvě nové
posily pro výkon duchovní, biskupské
služby a spoluúčasti na vedení arcidiecéze, a také projevila svou životaschopnost
při pohledu na tisíce mladých lidí, kteří
po několik prázdninových dní zaplňovali
olomoucké ulice a dávali najevo svou radost z víry i odhodlání ke službě druhým.
Zdravý život církevního společenství
se neobejde bez jedněch ani bez druhých. Náš dík za všechno, co se v minulém roce v olomoucké místní církvi
podařilo uskutečnit, proto patří jak vysvěceným duchovním, zejména kněžím
a jáhnům, kteří se dávají cele k dispozici
a služba druhým je jejich hlavním posláním, tak také bezpočtu laických spolupracovníků, kteří se službě v církvi věnují
ať už při zaměstnání na arcibiskupství,
ve farnostech, charitách i dalších institucích, nebo jako dobrovolníci. Jen díky

PODĚKOVÁNÍ
vzájemné spolupráci všech se mozaika
církevního života na území olomoucké
arcidiecéze, od Jeseníků po Bílé Karpaty,
může zaskvět tolika různými odlesky.
Poděkování si ale zaslouží i každý jednotlivý věřící, který má na životě církevního společenství svůj podíl tím, že se
do něj aktivně zapojuje, na jeho potřeby
pamatuje ve svých modlitbách a obětuje za ně svá trápení. A děkujeme také
všem, kdo na naši činnost pamatují svými hmotnými a ﬁnančními dary: sponzorům, dárcům a dobrodincům, 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.

fotograﬁe:
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (s. 29)
Arcibiskupství olomoucké (s. 40)
Člověk a víra
Dominik David (s. 21, 32)
Dominik Novák (s. 8, 11, 16, 25, 26, 31)
Dominik Polanský (s. 1, 4)
František Ingr (s. 15, 22)
Honza Čermák (s. 34)
Michaela Reitingerová (s. 21)
Miroslav Novotný (s. 15, 47)
Pavel Langer (s. 8, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 29)
Petr Nedoma (s. 11, 12, 25, 38)
Petr Polanský (s. 22)
Vojtěch Pospíšil (s. 8, 12, 33, 35)
Zdeněk Ovčačík (s. 16)
Jana Hajdová (s. 20, 22, 25)
Lukáš Žentel (s. 29)
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