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ÚVODNÍ SLOVO

Výroční zpráva Arcibiskupství olomouckého vycházela doposud jen v elektronické podobě. Letos poprvé 

vychází také tiskem, aby se dostala k širšímu okruhu čtenářů. Diecéze je velká duchovní rodina a v rodině 

se často vzpomíná a povídá o tom, co dělají další příbuzní, protože informace pomáhají vytvářet vztahy 

a upevňovat společenství. Rád tedy předkládám zprávu o životě arcidiecéze, kterou připravili moji spolu-

pracovníci, především členům naší diecézní rodiny, ale i těm, kteří žijí kolem nás, protože nechceme být 

uzavření, ale o své malé i velké poklady se chceme dělit s ostatními a také s nimi budovat dobré vztahy.

Výroční zpráva je stručným shrnutím, proto není snadné vytvořit pravdivý obraz bohaté činnosti  

a vměstnat se do několika stran. A už vůbec není možné postihnout pestrost života, který se nedá vyjádřit  

v číslech a tabulkách, nemluvě o neviditelných darech a milostech. Proto se pokoušíme každým rokem 

podat zprávu trochu jinak, soustředit se na jinou oblast a přiblížit několik konkrétních příkladů. Ve mně 

tato četba probouzí vděčnost Bohu i lidem, které vidím za tím vším. Děkuji také všem spolupracovníkům 

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

devším však děkuji všem, kteří přijímají Boží slovo do svého života a vydávají svědectví evangeliu svými 

skutky a postoji, kteří nechají v sobě působit Boha a mají tak podíl na uzdravování společnosti a vytváření 

civilizace lásky a kultury života.

        S vděčností a přáním všeho dobra od Pána

        + Jan Graubner

        arcibiskup olomoucký

        metropolita moravský
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Kontakt
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, 779 00 Olomouc

tel. 587 405 411, ID datové schránky: hrthnsr

e-mail: ado@ado.cz

web: www.ado.cz

IČO: 00445151

č. účtu: 377688503 / 0300 (ČSOB Olomouc)

Statutární orgány
Mons. Jan Graubner, arcibiskup

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř

Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář

Další představitelé
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, Ph.D., 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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI



8



9

PROFIL ARCIDIECÉZE

Arcidiecéze olomoucká se nachází na území celého Zlínského kraje a částí krajů Olomouckého (okresy 

Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk), Jihomoravského (severovýchod okresů Blansko, Hodonín a Vy-

škov) 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 2018 tvořilo olomouckou arcidiecézi 418 farností členěných do 21 děkanátů. Ve 197 farnostech 

sídlil duchovní přímo, zbývajících 221 farností bylo spravováno exkurendo, duchovním dojíždějícím od-

jinud. 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.

Olomoucká arcidiecéze v roce 2018 měla 226 kněží, z nichž 205 působilo v aktivní službě. Celkem 205 

kněží sídlilo na území arcidiecéze, osm působilo v jiných diecézích na území ČR a devět mimo ČR.  

Na území arcidiecéze vedle toho působilo 31 kněží jiných diecézí. S duchovní správou dále vypomáhalo  

92 řeholních kněží, čtyři jáhni – kandidáti kněžství a 37 trvalých jáhnů.

V Teologickém konviktu, který je přípravným ročníkem před zahájením kněžské formace, studovali  

za olomouckou arcidiecézi tři kandidáti, v Arcibiskupském kněžském semináři se na kněžské působení 

připravovalo 12 seminaristů.

V arcidiecézi působilo v roce 2018 celkem 29 řeholních řádů a institutů: 15 mužských a 14 ženských.
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STRUKTURA ARCIBISKUPSTVÍ

Arcibiskup olomoucký
Arcibiskupská kurie
●	 generální vikáři: odpovědný za oblast ekonomickou a personální; odpovědný za administrativu 

 a pastoraci (ekumenismus, katechumenát, 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

Rady a komise olomouckého arcibiskupa
●	Kněžská rada

●	Sbor poradců

●	Ekonomická rada

●	Pastorační rada

●	Liturgická komise (subkomise pro sakrální umění, subkomise 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, hlavní architekt

Pastorační úsek: Centra pro rodinný život, pro mládež, pro školy, pro katechety; poradny

Centrum pro kulturu
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KRONIKA ROKU 2018

LEDEN

Za  nevlídného počasí se před svatohostýnskou bazilikou uskutečnilo v poledne  31. 12. 2017 vystoupení uvedené 

trubači z Přerova. S Živým betlémem se představil folklorní soubor Děcka ze Skoronic a tanečníci a zpěváci  

z Novojičínska. V noci se pak v zaplněné bazilice konalo poděkování za uplynulý rok, mši svatou sloužil 

arcibiskup Jan Graubner s biskupem Antonínem Baslerem a rektorem baziliky P. Jiřím Šolcem.

Tříkrálová sbírka, konaná ve dnech 1.–15. 1., opět překonala rekordy. Na potřebné při ní pamatovali také 

ti, kteří pomoc sami potřebují: v Zábřehu koledníci potěšili děti z dětského domova a ty pak samy chtě-

ly přispět do sbírky z kapesného. V Uherském Brodě se zase kolednická skupinka vydala mezi sociálně 

slabé. Celkem na území olomoucké arcidiecéze vyšlo 16 365 koledníků a výnos sbírky ve výši 28,4 mil. Kč 

překonal loňský rekord o více než 2,4 mil. Kč.

V rámci celosvětového Týdne modliteb za jednotu křesťanů slavil biskup Antonín Basler ve velehradské 

bazilice 21. 1. poutní mši svatou. Na závěr se kněží a přisluhující společně pomodlili v kapli Panny Marie, 

Matky jednoty. „Velehrad je mimořádně spjatý s úsilím o jednotu. Jeho motorem byl pozdější arcibiskup 

Stojan, který choval skutečnou a osobní lásku k jednotě,“ řekl ve svém kázání biskup Basler.

Dne 21. 1. byli v olomoucké katedrále do služby uvedeni noví členové Metropolitní kapituly u sv. Václava 

a úlohy se ujalo i nové vedení. Mezi kanovníky nově patří biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, 

sekretář olomouckého arcibiskupa P. Petr Gatnar a rektor Arcibiskupského kněžského semináře P. Pavel 

Stuška, novým děkanem se stal biskup Antonín Basler a proboštem P. Ladislav Švirák.
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Do souboru objektů, které byly prohlášeny národní kulturní památkou, vybralo ministerstvo kultury deva-

tenáct poutních míst. Tři z nich se nacházejí na území olomoucké arcidiecéze: Svatý Hostýn, Svatý Kopeček  

a Kalvárie u Jaroměřic. „Po staletí je navštěvují zástupy poutníků. Zároveň jsou to místa s velkou historickou  

i architektonickou hodnotou,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner.
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ÚNOR

Zaplněný sál kina Nadsklepí v Kroměříži se 7. 2. stal dějištěm premiéry dokumentu o místní Květné zahra-

dě. Asi půlhodinový film z dílny olomouckého Studia Velehrad zachycuje její proměny během čtyř ročních 

období i náročnou péči o ni. Premiéry se zúčastnil také arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Nuzík.  

„Je to oslava obyčejné práce zahradníků, díky nimž je Květná zahrada už od 17. století živou učebnicí a pro-

mlouvá o kráse Boží přírody,“ uvedl biskup Nuzík a dodal: „V tomto díle, zbudovaném biskupem Karlem  

z Lichtenštejna po třicetileté válce, může vnímavý člověk vidět, že obnova stvoření i člověka je možná.  

A v tom vidím nadčasové poselství Květné zahrady: když člověk pečuje správným způsobem sám o sebe 

i o stvoření, je na zemi kus ráje.“

Ve dnech 12.–18. 2. se uskutečnil další ročník Týdne manželství. V rámci něj nadační fond Credo připravil 

ve Zlíně a Kroměříži spoustu zajímavých aktivit: kromě výstav a tematických seminářů se manželé mohli 

zapojit také do projektu „SPZ manželství“ nebo si nechat zasílat bezplatné motivační SMS zprávy.

Jako pomůcku k lepšímu prožívání postní doby připravili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia  

v Kroměříži sérii videí, která postupně zveřejňovali každý všední den na školních webových stránkách. 

Krátká zamyšlení od různých osobností, studentů i zaměstnanců školy diváky každý den nasměrovaly na 

cestě k Bohu i druhým lidem.

Jak nás vidí ostatní? A jak s nimi komunikovat? Těmito otázkami se zabývali biskupové, kněží a jáhni mo-

ravské církevní provincie během setkání na Velehradě. Akce s podtitulem „Umění veřejné komunikace 

ve službách evangelia“ se uskutečnila od 26. do 28. 2. a její program účastníky vedl, aby jako podstatu 

vnímali vlastní svědectví žitého evangelia: P. Marek Jargus z Ostravy upozornil, co umožňuje a co brání 

žít a hlásat Slovo, odborník na sdělovací prostředky Radek Mezulánik se zabýval tím, jak církev vnímají 

média a trojice slovenských přednášejících M. Veselská, R. Seko a E. Burešová pak vystoupili s příspěv-

kem nazvaným „Pane faráři, já vám nerozumím“.
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BREZEN

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu vydalo v březnu ve spolupráci s Maticí cyrilo-

metodějskou „Výběr z chorálové tvorby Johanna Sebastiana Bacha“ jako obohacení repertoáru chrámo-

vých sborů. Výběr obsahuje 31 chorálů pro různé liturgické doby i 11 chorálů z Janových pašijí, vhodných 

pro liturgii Velkého pátku. Autorem českého zpěvního textu je biskup Josef Hrdlička.

Varhaníci, sbormistři, vedoucí schol a všichni zájemci o liturgii a hudbu se 17. 3. sešli v Olomouci při 

diecézním setkání, jehož téma se tentokrát zaměřilo na historické varhany arcidiecéze a současné autory 

liturgické hudby.

Šestý ročník festivalu Paschalia Olomucensia zahájil 19. 3. v Olomouci literární večer v podání Hany Ma-

ciuchové, věnovaný arcibiskupu Josefu Karlu Matochovi – mučedníku komunistického režimu. Součás-

tí festivalu bylo také 24hodinové čtení Bible od 26. do 27. 3. v kapli sv. Jeronýma na olomoucké radni-

ci, koncert izraelské zpěvačky Yasmin Levy 9. 4. v kině Metropol a promítání polohraného dokumentu  

„Mlčení, modlitba, pokání“ o arcibiskupu Matochovi 11. a 18. 4. v aule Cyrilometodějské teologické fakulty 

Univerzity Palackého.

Do kulturního domu ve Strážnici se 23. 3. sjelo 144 soutěžících ze všech koutů vlasti, aby si poměřili zna-

losti týkající se Písma svatého. Soutěž „Bible a my“ vznikla před 25 lety v hodonínském okrese a odsud 

se rozšířila do dalších 27 okresů ČR. Školních kol se každoročně zúčastňuje okolo šesti tisíc soutěžících.



ˇ
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DUBEN

U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně a zároveň Dne modliteb za úctu k počatému životu a za nena-

rozené děti uspořádala farnost Napajedla tradiční poutní bohoslužbu s následným průvodem ke hrobu 

Aničky Zelíkové, místní rodačky, která za nenarozené obětovala svůj život. Mši svatou 7. 4. celebroval 

biskup Antonín Basler a poté následoval průvod se svícemi na hřbitov k Aniččinu hrobu.

U příležitosti 8. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka celebroval arcibiskup Jan Graubner 14. 4. mši sva-

tou ve velehradské bazilice, zároveň během ní udělil kněžské svěcení MUDr. Martinu Uhrovi.

Památková komora České republiky, mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách, Neziskovky Liberec-

kého kraje a Český ráj – globální geopark UNESCO udělili v polovině dubna cenu Adolfa Heyduka za rok 2017 

pro památku nejvíce přívětivou ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům. Stala se jí katedrála sv. Václava  

v Olomouci. Jde přitom již o druhé její ocenění za snahu odstranit fyzické bariéry, tou první se v roce 2012 

stala zvláštní cena Mosty vyhlašovaná Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Katedrála  

sv. Václava tehdy zvítězila s projektem zpřístupnění osobám se zrakovým handicapem a pořádáním 

haptických výstav.

V rámci oslav 50. výročí komunity Sant’Egidio se za přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera v Bezručo-

vých sadech v Olomouci uskutečnil 29. 4. piknik pro lidi bez domova, předcházela mu mše svatá v kapu-

cínském kostele. Komunita Sant’Egidio se již od svého vzniku v roce 1968 snaží žít evangelium společně 

se všemi, zvláště s těmi, kteří to nejvíce potřebují – lidmi na ulici, opuštěnými starými lidmi či těmi, kteří 

hledají bezpečí v útěku před válkou.
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KVETEN

Dne 1. 5. byla na poutním místě Provodov-Maleniska slavnostně zahájena sezona Otevřených bran 2018 – 

projektu, díky němuž je ve Zlínském kraji od května do září zpřístupněno 29 sakrálních staveb.

Biskup Josef Hrdlička požehnal 5. 5. nad Bzencem obnovenou kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána, která 

byla zničena během války. Jen o několik dní dříve se do kaple vrátil také kříž, který byl několik posledních 

desetiletí uložen v kapli sv. Antonína nad Blatnicí. Při pěší pouti jej sem donesli blatničtí farníci vedení 

svým farářem P. Zdeňkem Stodůlkou.

Dát dětem jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, znamená zajistit jim lepší budoucnost. S touto pro-

stou myšlenkou pomáhá ve světě už více než 16 let hnutí Mary’s Meals. Požehnání pro svou činnost  

v České republice si 8. 5. přišli vyprosit na Svatý Hostýn. Hnutí pomáhá v 17 zemích rozvojového světa 

a poskytuje jídlo více než 1,4 milionu školáků. Cena ročního stravování jednoho dítěte v rozvojové zemi 

přitom vyjde na o něco málo víc než 400 Kč, což je možné zejména díky tomu, že hnutí se opírá o dobro-

volnickou pomoc jak při shánění peněz, tak při samotné přípravě jídla na daném místě.

V předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky se v ČR uskutečnila další pouť křesťan-

ských médií, tentokrát to bylo 12. 5. na Velehradě. Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Josef Nuzík 

a lidé se mohli seznámit s nabídkou křesťanských médií, jako je Radio Proglas, TV Noe, Katolický týdeník, 

Signály.cz, Immaculata, Tarsicius, IN!, Duha, Tiskové středisko ČBK, Nezbeda, Světlo, Milujte se! nebo RC 

Monitor. V bazilice byla rovněž instalována výstava fotografií sdružení Člověk a Víra.

Do Noci kostelů, která tentokrát připadla na 25. 5., se v arcidiecézi zapojilo devět církví a 208 sakrálních 

objektů. Mezi nimi se objevil například zaniklý kostel sv. Petra a Pavla v Olomouci, jediná vojenská kaple 

v ČR nebo odborníky oceňovaný kostel v Sazovicích. Na území olomoucké arcidiecéze napočítali pořada-

telé podobně jako minulý rok více než 70 tisíc návštěvnických vstupů. Nejvíce kostelů, kaplí a modliteben 

se připojilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olomouci – celkem 26, po ní pak s 11 objekty následovala 

ˇ



Kroměříž, s deseti kostely se přidala města Zlín a Prostějov, osm jich bylo otevřeno ve Svitavách a sedm 

v Přerově. Společenství vdov a vdovců pozvalo nejen své členy a příznivce na pouť ke sv. Antonínu z Pa-

dovy. Uskutečnila se 26. 5. na Svatém Antonínku nad Blatnicí a mši svatou celebroval biskup Josef Nuzík.

Jedenáct ocenění bylo 31. 5. v Arcibiskupském paláci slavnostně předáno olomouckým osobnostem  

a institucím a jedním z laureátů byl také biskup Josef Hrdlička. Cenu města Olomouce si převzal za kul-

turní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě.
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ČERVEN

Jedenáctý ročník „Kurzu pro varhaníky“ se završil 9. 6. mší svatou v kostele sv. Mořice v Olomouci. 

Dvouletý varhanický kurz pořádalo Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby, probíhal jedenkrát 

do měsíce v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci pod vedením Františka Macka  

a v průběhu vzdělávání varhaníci mimo jiné absolvovali exkurze k varhanům olomouckých chrámů.

Ke spolupráci s cílem udržovat turistické trasy a cyklotrasy se v memorandu podepsaném v polovině 

června zavázali zástupci arcibiskupství a obcí Mikroregionu Jesenicko. Text zmiňuje, že stávající turistic-

ké stezky a cyklotrasy na pozemcích arcibiskupství slouží k volnočasové aktivitě veřejnosti a usměrňují 

pohyb, takže zároveň pomáhají vytvářet v lesích i mimo ně klidové zóny pro živočichy a současně hospo-

dařit. Signatáři také zdůraznili význam lesa pro zadržování vody v krajině, ochranu půdy nebo rekreaci  

i jako životního prostoru pro živočichy a rostliny.

Jáhenské svěcení z rukou biskupa Antonína Baslera přijali 23. 6. dva kandidáti: Ondřej Talaš z farnosti 

Uherský Brod a Vojtěch Radoch z farnosti Ostrožská Lhota. Na kněze pak byli o týden později arcibisku-

pem Janem Graubnerem vysvěceni tři jáhni: Ondřej Poštulka z farnosti Svitavy, Jan Svozilek z farnosti 

Dobromilice a Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice.
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ČERVENEC

Více než třicet tisíc poutníků a s nimi symbolicky celý národ při bohoslužbě u příležitosti státní-

ho svátku sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. obnovilo své zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii. Při mši sva-

té na Velehradě byla vystavena také cenná relikvie, lebka sv. kněžny Ludmily. Arcibiskup Jan 

Graubner v kázání upozornil na výročí roku 2018: vznik Československa, události předcházející dru-

hé světové válce, nástup komunismu, pražské jaro a sovětskou invazi i vznik samostatné ČR. „Ne-

seme odpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach nejen tím, že roste politický vliv potom-

ků komunistických diktátorů,“ připustil a dodal: „Naše krátkozrakost nám brání uznat oteplování  

a dělat kroky zodpovědnosti vůči přírodě. Dokud nám teče z kohoutků voda, sucho 

nás nezajímá.“ Řešením všech problémů je podle něj hledat skutečnou moudrost, ja-

kou nám zprostředkovali také sv. Cyril a Metoděj. Na jeho slova navázal obřad vyzná-

ní víry s obnovou křestního vyznání a zasvěcením se Panně Marii. V závěrečné modlitbě 

tohoto obřadu pak pražský arcibiskup zasvětil Panně Marii a skrze ni Bohu celý národ, „aby v nás  

i skrze nás mohl budovat své království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje.“

V samotném závěru bohoslužby byla předána tradiční ocenění České biskupské konference. Řád  

sv. Cyrila a Metoděje převzala malířka Bedřiška Znojemská, děkovným uznáním ČBK byla oceněna 

sestra Česlava Talafantová, OP, a také P. Angelik Zdeněk Mička, OP. Pamětní medaili ČBK obdržel 

diplomat Pavel Vošalík, dále Luděk Navara a Miroslav Kasáček, kteří se dlouhodobě zasazují o od-

krývání zvůle totalitních režimů, manželé Eva a Josef Jelínkovi za službu v oblasti ochrany života  

a rodiny a také bývalý rektor římského Nepomucena P. Petr Šikula.

V předvečer slavnosti se uskutečnil tradiční koncert Večer lidí dobré vůle, mezi vystupují-

cími se objevil Jiří Pavlica s Hradišťanem a Pěveckým sborem Stojanova gymnázia, kape-

la Mirai, zpěvák Vašo Patejdl, Filharmonie Bohuslava Martinů, sólistka Národního divadla  

v Praze Marie Fajtová a Hana Zagorová. V průběhu koncertu se vybrala i částka 1,5 milionu Kč  
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na charitativní projekty: konkrétně na pro Nadační fond ADIUVARE a na konto CHARITA SVET pro kliniku  

u iráckého Šerfadínu.

Z olomoucké katedrály sv. Václava vyrazila 14. 7. pouť s ostatky sv. Markéty a přes jižní Moravu a Slo-

vensko dorazila po devíti dnech do dolnorakouského Marcheggu. Do městečka, které založil Přemysl 

Otakar II. v polovině 13. století a olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu je zasvětil právě sv. Markétě 

Antiochijské, se tak po téměř 750 letech dostaly ostatky této světice, dosud uložené v olomoucké ka-

tedrále a Marcheggu původně určené. Stalo se tak z iniciativy místní zhruba třísetčlenné menšiny Čechů 

a Slováků. Hlavní motto putování se sv. Markétou jakožto patronkou v těhotenství a při porodu znělo 

„Pouť za důstojnost a poslání ženy“ a na toto téma se zaměřily také jednotlivé zastávky putování po 

proudu řeky Moravy: v Kroměříži, Uherském Hradišti, na Velehradě, ve Veselí nad Moravou a na Sloven-

sku v Kopčanech a Zohoru.

Oslava výročí poutního kostela, ale také přednášky a program pro děti tvořily náplň anenské pouti, která se  

v srdci vojenského prostoru Libavá, ve Staré Vodě, uskutečnila 21. a 22. 7. Oslavy zároveň připomenuly 

330 let od vzniku kostela. Nedělní odpolední bohoslužbu slavil ve Staré Vodě ostravsko-opavský pomoc-

ný biskup Martin David. V předvečer poutních oslav byl na nádvoří před barokním kostelem posvěcen tří-

metrový kovový poutní kříž. Vyrobit jej nechali rodáci z Německa, kteří na červencovou pouť každoročně 

jezdí. Kříž má symbolizovat česko-německé smíření.

Pětidenní pobyt pro ženy všech skupin – vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný 

život – uspořádalo od 25. do 29. 7. ve Velkých Losinách Centrum pro rodinný život. Program nabídl také 

přednášky odborníků nebo tematické schůzky v menších skupinách.
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SRPEN

Na Svatém Hostýně se 11. 8. uskutečnila první svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů. Mši svatou sloužil 

arcibiskup Jan Graubner, který na závěr požehnal prapory a sochu patrona cukrářů a kuchařů, sv. Vavřince.

Mši svatou při desáté pouti pedagogů celebroval 18. 8. na Svatém Hostýně pomocný českobudějovický 

biskup Pavel Posád, který poté k shromážděným učitelům promluvil i při přednášce o výchově a pedago-

gice založené na Bibli.

Členové a příznivci Orla si 18. a 19. 8. na Svatém Hostýně připomněli pouť před 70 lety, která byla po-

slední velkou akcí před likvidací Orla komunisty. Nedílnou součástí bohatého programu byla nedělní mše 

svatá, jejímž hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka. Arcibiskup Graubner na závěr bohoslužby 

požehnal stuhy pro orelské prapory a také novou pamětní desku na 3. zastavení křížové cesty.

S mottem „Evangelium rodiny – radost pro svět“ se 25. 8. sešly na Svatém Hostýně stovky rodin, aby zde 

společně oslavily tradiční pouť na závěr prázdnin. Tentokrát se uskutečnila také ve spojení se Světovým 

setkáním rodin v Dublinu a účastníci mimo jiné oslavili blížící se 70. narozeniny arcibiskupa Jana Graubne-

ra. Ten také celebroval hlavní mši svatou a poděkoval při ní všem rodinám za to, že trpělivě snášejí oběti, 

které život v rodině přináší. Vybídl také ke spoléhání se na Boha. „Může to být právě vaše rodina, která 

přispěje k obnově společnosti. Pokud ale chceme být součástí Božího díla, musíme se také ptát, jak on 

ho má naplánované,“ uvedl.

Ze 14 směrů připutovali 25. 8. na Velehrad účastníci tzv. „hvězdicové“ pouti, při které mimo jiné prosili za 

obnovu víry v národě a také za vláhu. Od poslední etapy je přitom neodradilo ani to, že jejich prosby byly 

vyslyšeny a začalo pršet. Mši svatou v bazilice celebroval biskup Pavel Posád, večer pak zájemci mohli 

navštívit hudební festival Šroubek, který uspořádala Matice velehradská.
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ZÁRÍ

S vděčností za dožitých 70 let a také za 45 let kněžství celebroval arcibiskup Jan Graubner 1. 9. mši svatou  

v zaplněné katedrále sv. Václava. Oslavy dále nabídly zahradní slavnost s občerstvením a možnost pro-

hlédnout si některé památky. Bohoslužby se zúčastnilo deset biskupů, více než sto kněží a přes tisíc vě-

řících. Oslavenci jménem ČBK blahopřál litoměřický biskup Jan Baxant, za diecézní duchovenstvo Mons. 

Vojtěch Šíma, za metropolitní kapitulu její děkan, biskup Antonín Basler, a s přáním vystoupil také ost-

ravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a zástupci ministrantů, pracovníků kurie nebo arcibis-

kupstvím zřízených společností.

Místo osobních darů mohli gratulanti věnovat příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém 

východě. „Osobně žádné dary nevyžaduji. Pokud ale někdo přece chce něco darovat, udělá mi radost, když 

přispěje na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě, aby se mohli vrátit do svých domovů.  

To mi skutečně leží na srdci,“ uvedl už před oslavou arcibiskup Graubner.

V prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě se 22. 9. uskutečnila konference „Podnikání a rodina“, 

kterou uspořádalo neziskové sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel. Účastníci si vyslechli zkušenosti 

podnikatelů o propojení podnikání s rodinným životem, na konferenci promluvil také biskup Josef Nuzík.



ˇ
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RÍJEN

Od 1. do 4. 10. se na Velehradě uskutečnilo další formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve 

zdravotnických a sociálních službách. Akce, kterou uspořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů  

v ČR, nabídla účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami z oboru psycho-

logie nemocného a psychohygieny nemocničního kaplana.

Spolu s podzimní etapou výstavy Flora ožily 4. 10. také historické památky Olomouce. Květy v barvách 

trikolory zaplavily tři kostely – kostel sv. Mořice, kostel Panny Marie Sněžné a dominikánský kostel 

Neposkvrněného Početí Panny Marie – i sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Na tradičním 

projektu „Rozkvetlé památky“ se podílely čtyři týmy floristů v mezinárodním zastoupení.

Dne 4. 10. slavilo několik desítek účastníků v katedrále sv. Václava mši svatou za Policii ČR: policisty, 

občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Celebroval ji arcibiskup 

Jan Graubner a po skončení bohoslužby také požehnal prapor krajského policejního ředitelství.

Lidem, kterým je blízká modlitba chval a oblast služby, byla určena konference s názvem „Poslaný“, 

která se uskutečnila 6. 10. ve Valašských Kloboukách. Cílem akce bylo navzájem se povzbudit v modlitbě 

chval a službě, sdílet zkušenosti v této oblasti a dále se formovat a inspirovat.

„Předávat lidský život je závažné poslání, při kterém manželé svobodně a odpovědně spolupracují s Bo-

hem Stvořitelem,“ zní první věta encykliky Humanae vitae, v níž papež Pavel VI. před padesáti lety shrnul 

katolickou nauku týkající se lidské sexuality. Na význam dokumentu i na související otázky se zaměřila 

konference uspořádaná 20. 10. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Celodenní setkání, které spo-

lečně zorganizovala česká a slovenská pobočka Ligy pár páru a olomoucké Centrum pro rodinný život, 

zahájila mše svatá, kterou celebroval biskup Josef Nuzík. „Zkušenost manželských párů a rodin ukazuje, 

že i cesta plánování rodičovství podle encykliky Humanae vitae má co říci,“ upozornil.

ˇ
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Ve dnech 21. až 24. 10. se pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnil výjezdu do 

Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde přispěl svým zpěvem k oslavě 100. výročí založení Česko-

slovenska. Studenti absolvovali prohlídku památek i budovy Evropského parlamentu, kde se zúčastnili 

plenárního zasedání.
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LISTOPAD

Arcibiskup Jan Graubner se spolu s ředitelem Charity ČR Lukášem Curylem, ředitelem TV Noe P. Leo-

šem Ryškou, poslancem Marianem Jurečkou a dalšími vydal počátkem listopadu do Iráku, aby zmapo-

val potřeby obyvatel v městech zničených tzv. Islámským státem (IS). Peníze vybrané v ČR mimo jiné 

pomohou iráckým křesťanům při opravě zničených domů. „Návštěva trvala jen dva dny, ale zanechala 

silné dojmy. Mosul návštěvníka šokuje a zavalí smutkem. Město větší než Praha je totálně zničené,“ 

popsal své dojmy z největšího severoiráckého města olomoucký arcibiskup. Hlavním cílem pobytu  

se stal Karakoš, kde před příchodem IS žilo asi 50 tisíc obyvatel, v naprosté většině křesťanů. „Zatím 

se vrátilo na 23 tisíc lidí a město už žije: hlavní ulice byla večer plná lidí,“ popsal arcibiskup Graubner a 

dodal: „Chceme zde podpořit opravy domů, protože je to skvěle a transparentně připravený projekt.“

Na počest sv. Anežky České se 13. 11. uskutečnilo v Olomouci sympozium „Charita a spiritualita“. Jed-

ním z hostů byl také kardinál Paul Josef Cordes z Vatikánu a z německého Freiburgu přijel prof. Heinrich 

Pompey, který na teologické fakultě v Olomouci založil Katedru křesťanské sociální práce. Sympozia se  

v Arcibiskupském paláci účastnilo kolem 170 pracovníků Charit z celé ČR a završila ho mše svatá v ka-

tedrále sv. Václava.

Při mši svaté, kterou v katedrále slavil 18. 11. vedle arcibiskupa Graubnera také americký kardinál Edwin 

O’Brien, byli do Řádu Božího hrobu přijati čtyři noví členové. Česká magistrální delegace řádu, který si 

klade za cíl pomoc křesťanům ve Svaté zemi a také duchovní rozvoj svých členů, krátce předtím získala  

i své duchovní sídlo: poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka.

Ve dnech 23. a 24. 11. proběhl v Olomouci třetí ročník Konference o evangelizaci. Více než 300 laiků  

a třicítka kněží se společně zamýšleli nad novými cestami evangelizace v naší zemi. Hlavním hostem 

byla Angličanka Miriam Swaffieldová a konferenci navštívil také biskup Josef Nuzík, který byl hlavním 

celebrantem sobotní mše svaté. „Církev roste přitažlivostí,“ připomněl a dodal: „Sami musíme neustále 
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objevovat, co nás k Bohu přitahuje, co nás naplňuje. A církev může být přitažlivá tím, že cestu, po které 

kráčí, ukazuje jako cestu, na které jsou lidé šťastni.“

Téma „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách jako vědecký příspěvek  

k oslavám 100 let české a slovenské státnosti“ přilákalo 28. 11. do Starého Města na Uherskohradišťsku 

přes 60 zájemců z řad samosprávy, církví, akademické, kulturní i veřejné sféry z obou stran česko-sloven-

ské hranice. Konferenci uspořádalo mezinárodní sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 

ke 100. výročí vzniku Československa. Mezi významné hosty patřili kromě arcibiskupa Jana Graubnera  

a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka také nitranský biskup Viliam Judák nebo zástupce ekumenického 

cařihradského patriarchátu biskup Paisij z Apameje.
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PROSINEC

Desáté moravsko-slezské akademické dny 1. 12. seznámily účastníky s církevními osobnostmi v historii 

Československa. Při akci, kterou v Olomouci uspořádala Moravsko-slezská křesťanská akademie a Arci-

biskupství olomoucké, byla zároveň prezentována příprava publikace P. Jiřího Koníčka „Katolická cír-

kev v osmičkových výročích Československa“. Celodenní program představil například kardinály Františ-

ka Tomáška, Josefa Berana a Jána Chryzostoma Korce, olomoucké arcibiskupy Antonína Cyrila Stojana  

a Josefa Karla Matochu nebo blahoslavené biskupy Pavla Petra Gojdiče a Vasiľa Hopka. Mezi vystupují-

cími byli např. řeckokatolický biskup a apoštolský exarcha Ladislav Hučko, nitranský biskup Viliam Judák 

nebo historici Stanislava Vodičková, P. Jindřich Charouz a Jitka Jonová.

K výročím olomouckého arcibiskupa J. K. Matochy vyšla v závěru roku 2018 v rámci speciální „Edice Vele-

hrad“ audiokniha s jeho životním příběhem podle knihy Jindřicha Charouze. Načetla ji Hana Maciuchová, 

hudbu složil Lukáš Hurník a režie se ujal Michal Bureš. Na rok 2018 připadlo 130. výročí Matochova naro-

zení a 70. výročí jeho biskupského svěcení.

Arcibiskup Jan Graubner za účasti zaměstnanců společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., v po-

lovině prosince požehnal a symbolicky přestřihl pásku nového sídla společnosti na Svatém Kopečku. Budova, 

tzv. Prečanova vila, prošla kompletní rekonstrukcí a přestavbou na administrativní budovu.

Mši svatou o svátku Svaté Rodiny celebroval v Luhačovicích 30. 12. arcibiskup Jan Graubner a po ní pak 

požehnal sousoší Svaté Rodiny vedle kostela. „Sochu Svaté Rodiny před stejnojmenným kostelem chá-

pu jako poselství kolemjdoucím. Chce-li dnešní svět mít budoucnost, musí znovu objevit krásu rodiny a 

štěstí života pro děti,“ shrnul arcibiskup Graubner. Autorem díla je akademický umělec Marek Trizuljak.

V prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže se 29. 12. sešli dobrovolníci Tříkrálové sbírky z celé arcidiecéze, 

aby jim do začínajícího koledování požehnal biskup Josef Nuzík, který koledníkům připomenul jejich úkol  
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a přirovnal je k divákům sportovního utkání. „U stadionů potkáváme fanoušky a každý podle dresu, šály 

nebo čepice pozná, komu fandí. Také vy svým oblečením a sbírkou pro chudé budete ukazovat, že patříte 

k Ježíši Kristu,“ upozornil dobrovolníky a vybídl je: „Přijměte požehnání, jděte do ulic a připomínejte, že 

Ježíš je živý a má moc nám pomáhat a zachraňovat svět!“
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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 2018 téměř 86 tisíc věřících (k tomu lze připočíst 

20 % nemocných, starých a dětí, kteří jsou přítomni v duchu či skrze sdělovací prostředky), bylo uděle-

no 4 763 křtů, 1 408 osob přijalo svátost biřmování, 2 454 jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání, 

před zástupcem církve bylo uzavřeno 1 308 sňatků, 23 827 věřících přijalo svátost nemocných a konalo  

se 4 887 pohřbů.

Děti
„Při své službě se často pouštíme do nových věcí, které jsme nikdy předtím nedělali a které nám občas připada-

jí obtížné. U nás to naposledy byla otázka státních dotací: protože se v děkanátu pěkně rozjíždějí příměstské 

tábory, je o ně zájem a my nemáme dostatečné vybavení. Na příměstské tábory se hlásí stále více dětí z neprak-

tikujících rodin a tohle je jedna z příležitostí, jak se skrze děti dostat také k rodičům. Pustila jsem se do žádosti  

o dotace. Čím nejistější jsem byla, tím víc rostla má důvěra v Boha. A pomohl mi: uspěli jsme, částka je dost 

velká a já nemohu než děkovat Bohu.“ (Soňa Šlosarová, děkanátní Centrum pro rodinu ve Šternberku)

Součástí hlásání evangelia je katecheze všech věkových skupin, především dětí a mládeže, ale i dospě-

lých, jak ve školách, tak na farách. Katechetickou službu v arcidiecézi koordinuje Centrum pro katechezi, 

které zajišťuje základní péči o 260 katechetů, jimž zprostředkovává celoživotní formaci prostřednictvím 

vícedenních akcí, dalších setkávání i publikováním materiálů a pomůcek.

PASTORACE
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Obvyklé sady samolepek a sešitky k nedělním evangeliím byly se školním rokem 2018/2019 nahrazeny 

novou pomůckou – kartičkami. Každou neděli děti v kostele dostávají kartičku s obrázkem a myšlenkou  

z evangelia a na zadní straně je čeká návrh aktivity, do které se mohou pustit s rodiči nebo v hodinách 

náboženství. Kartičky nahradily původní projekt sešitků a samolepek, který v arcidiecézi fungoval něko-

lik let. Novou podobu vytvořilo katechetické centrum společně s Centrem pro rodinný život.

Z iniciativy Centra pro rodinný život a Charity Olomouc se v závěru února na biskupské kurii objevila zá-

plava Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Hodnotila se dětské výtvarné soutěže „Nakresli Tři krále“. Vybra-

ná díla pak byla vystavena při „Dni pro malé i velké krále“, který proběhl v sobotu 17. 3. v olomouckém 

dominikánském klášteře. Zájem o účast v soutěži přitom daleko přesáhl hranice diecéze: jeden soutěžní 

příspěvek například docestoval i ze Španělska.

Mládež
„Když jsem loni poprvé přijela na Přístav, ani ve snu by mě nenapadlo, že mi to obrátí život naruby. Přijela 

jsem, protože jsem chtěla dát Bohu poslední šanci. Nikdy jsem nebyla moc zbožná a přišlo mi, že věřit v Boha 

mě jenom svazuje. Po týdnu na Přístavu jsem si uvědomila, jak neskutečně moc jsem se pletla. Uviděla jsem 

zde nespočet mladých lidí, kteří i přes všechny strasti dnešních dní jsou stále zapáleni pro Boha. Potkala 

jsem mnoho lidí, které dnes už mohu nazývat přáteli, včetně přítele nejbližšího – Boha. Přístav mi pomohl 

uvědomit si, kdo jsem, kým mohu být a s kým chci být. Ukázal mi, že dobré skutky neděláme pro svůj dobrý 

pocit, ale pro lidi kolem nás, aby i oni zažili Boží lásku. Přístav je místem, kde vás vždy přijmou s otevřenou 

náručí, nedívají se na vás skrz prsty, místem, kde potkáte neskutečně inspirativní lidi, místem, kde jsem  

se setkala s Bohem. Přístav je místem, které mne k Němu vždy o kousek přiblíží.“ (Iva Rýparová, Loukov)

Arcidiecézním centrum pro mládež koordinuje pastorační činnost v oblasti mládeže a zajišťuje formaci 

vedoucích, organizuje diecézní setkání a ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference 

se podílí i na přípravě celostátních či mezinárodních akcí.
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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 sedmnácti 

stům mladých lidí. Za pomoci mnoha dobrovolníků zde realizovali animátorský kurz, víkendy Tee-Pee pro mladší 

věkovou skupinu od 13 do 15 let, pro biřmovance, prázdninovou akci RAFT camp apod.

Sarkander – spolek dětí a mládeže provozuje mimo jiné táborové středisko Archa v Rajnochovicích, které bě-

hem celého roku hostilo řadu skupin. Vyvrcholením celoroční činnosti byly čtyři turnusy letních táborů. Rovněž  

i pobočky Sarkandera v jednotlivých děkanátech rozvíjely činnosti k podpoře místních společenství, kroužků,  

a dalších aktivit dětí a mládeže. V roce 2018 proběhlo pod spolkem Sarkander 47 letních táborů a několik táborů 

příměstských. Dále také pravidelně organizuje akce krátkodobé a akce vzdělávacího charakteru.

Opět po dvou letech se mladí lidé v jednotlivých děkanátech arcidiecéze setkali se svými vrstevníky, ale 

také s biskupy a kněžími na přelomu března a dubna. Oslavili tak Světový den mládeže, který každý rok 

připadá na Květnou neděli.
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Rodiny
„Je to už sedm let, kdy manžel onemocněl akutní leukémií. Nikdy nebyl vážně nemocný. Jeho plat nás ži-

vil. V té době bylo pět našich dětí na základních a středních školách. Velkou bolest, bezmoc, slzy střídaly 

slova ujištění mnoha lidí, že se za manžela i celou rodinu budou modlit. Společenství manželů přišlo s kon-

krétní aktivitou – každý den ve 20 hodin jsme byli v modlitbě spojeni za dar zdraví a za přijetí Boží vůle.  

A fungovalo to. Manžel se při návštěvách tvářil optimisticky, na pokoji mezi spolupacienty šířil dobrou náladu. 

Léčba nebyla jednoduchá a mnohokrát to vypadalo, že si ho Bůh povolá. Ale jak manžel říká, ještě má být živý  

a něco dobrého udělat. Jeho nemoc naši rodinu velmi stmelila. Stejně jako manžel jsem vnímala, že jsou 

naše strasti ‚nadnášeny‘ modlitbami našich přátel a známých. Děti braly jako samozřejmost každodenní 

modlitbu růžence. Dnes jsou už čtyři synové plnoletí a dva mají svoje rodiny. Věříme, že modlitba je sou-

částí jejich života.“ 

      (Hana Radoňová, děkanátní Centrum pro rodinu ve Vizovicích)

Centrum pro rodinný život prostřednictvím 21 děkanátních poboček podporuje rodinu jako přirozené 

místo psychosociálního růstu člověka a vyvíjí aktivity směřující k posílení 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. Centrum vydává časopis Rodinný život a další materiály. Oblíbená je 

tzv. „Cestička k Bohu“, tedy série pracovních listů s úkoly, jejichž plněním se děti seznamují s probí-

hajícím liturgickým obdobím. Veškeré podklady jsou přitom volně ke stažení na webových stránkách 

rodinného centra.
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Pravidelné akce rodinného centra se zaměřují na jednotlivé skupiny: manželům nabízí postní duchov-

ní obnovu na hradě Bouzově, podobnou akci připravuje také pro muže v prostorách olomouckého 

kapucínského kláštera, rodiny s dětmi jsou vždy na závěr prázdnin zvány k pouti na Svatý Hostýn, ot-

cové mohou strávit víkend se svými dětmi při pravidelných pěších poutích nebo na podzim při pobytu  

s návštěvou jeskyní.

Delegace poutníků z arcidiecéze vedená biskupem Josefem Nuzíkem se v závěru srpna vydala na Svě-

tové setkání rodin v irském Dublinu. Jeho náplň tvořil jednak teologicko-pastorační kongres s tématem 

„Evangelium rodiny: Radost světu“ a poté program, který s účastníky prožil i papež František.

Druhý díl knihy o svatých manželích vydali v závěru roku pracovníci Centra pro rodinný život. Kniha představuje  

44 medailonů manželů z období 1800–1950. Publikace obsahuje zajímavé osobnosti z již moderní doby: fran-

couzského generála bojujícího v Alžírsku; právníka, zakladatele nočních adorací riskujícího život přechody 

fronty pro osvobození zajatců; učitele z Madagaskaru; lékaře, podnikatele, ženy v domácnosti, židovské man-

žele se synem ze Slovenska a z naší vlasti ženu s papežským vyznamenáním, dceru F. Palackého.

Církevní školství
Církevní školy všech stupňů si kladou za cíl celistvou formaci s kvalitním vzděláváním a výchovou v křes-

ťanském duchu. Centrum pro školy jim poskytuje metodický servis a zajišťuje duchovní i profesní formaci 

pro věřící pedagogy, připravuje metodické materiály a pořádá vzdělávací semináře.

V roce 2018 provozovalo Arcibiskupství olomoucké celkem 18 škol všech stupňů (sdružených do 15 škol-

ských právnických osob): šest mateřských škol pro 250 žáků, šest základních škol pro 1 275 žáků, tři gymná-

zia pro 992 žáků, jednu střední odbornou školu pro 16 žáků, jednu vyšší odbornou školu pro 379 studentů  

a jedno školské zařízení pro 12 dětí. 

V arcidiecézi působila také čtyři zařízení jiných zřizovatelů: Základní škola svaté Voršily v Olomouci,  
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Církevní střední odborná škola Bojkovice, Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci a Teologický 

konvikt Olomouc. Arcidiecézní Centrum pro školy se dále věnovalo rozvoji věřících učitelů, kterým nabí-

zelo formační programy navazující na pastorační program, a školám nabízelo programy „Vstupy do škol“ 

zaměřené např. na křesťanské svátky nebo světce. Těmito programy ročně projde asi 1 400 žáků.

Se začátkem školního roku 2018/2019 se poprvé otevřely brány nové učňovské školy zaměřené na lesnictví  

a zemědělství. Střední odborná škola svatého Jana Boska nabízí uchazečům tříleté učební obory s výučním 

listem a později možností dvouleté maturitní nástavby. V prvním roce otevřela obory „Lesní mechanizátor“, 

„Opravář lesnických strojů“ a „Zemědělec – farmář“. Mladým lidem škola umožňuje všestranný osobnost-

ní a profesní rozvoj v křesťanském duchu, reprezentovaném tradicí katolické církve: staví na hodnotách, 

jako je víra, odbornost a celkový růst žáků, na rodinných prvcích vzájemné důvěry a otevřenosti, pozorného  

a lidského přístupu k žákům i zdravé náročnosti, na spoluzodpovědnosti a profesionálním růstu pedagogů  

i na spolupráci s rodiči a absolventy.

Služba nemocným, v armádě a ve věznicích
„Povolání nemocničního kaplana je především záležitostí srdce. Kaplanka naslouchá přání ženy, která se nachází  

v posledním stádiu rakoviny slinivky: ‚Paní kaplanko, chtěla bych ještě vidět svou rozkvetlou zahrád-

ku, ještě jednou se nadechnout vůně šeříků…‘ Kaplanka ví, že není možné, aby pacientka ještě zavítala 

domů. Uvědomuje si však, že cestou do nemocnice viděla v jedné zahradě kvést šeříky. Po obědě se proto 

vydává za majitelem zahrady s prosbou o dvě větévky z kvetoucího stromu. Když za půl hodiny vstupuje 

do nemocničního pokoje, oči pacientky se rozzáří, nedočkavě vztáhne ruce po šeřících a vdechuje jejich 

omamnou vůni: ‚Tak přece jsem nedoufala zbytečně…‘“ 

          (Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v arcidiecézi)

Arcidiecéze poskytovala duchovní službu ve 24 nemocnicích a třech domovech pro seniory prostřednictvím  

35 nemocničních kaplanů a 31 dobrovolníků v pastorační péči.
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Světový den nemocných si v olomoucké arcidiecézi připomněli pacienti i pracovníci ve zdra-

votnictví. Pomocný biskup Antonín Basler se 7. 2. setkal s lékaři a zdravotníky při slave-

ní mše svaté v olomouckém dominikánském kostele. Součástí večera byla i diskuze nad vy-

branými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví. Setkání při této příležitosti se konala 

i na jiných místech: pomocný biskup Josef Nuzík navštívil v pátek 9. 2. Vojenskou nemocnici  

v Olomouci a sloužil mši svatou v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance 

této nemocnice, bohoslužby v nemocnicích slavili kněží také ve Zlíně, Přerově, Vsetíně, Uherském Hra-

dišti nebo Uherském Brodě.

Arcidiecéze zajišťuje také duchovní službu ve věznicích Olomouc a Mírov prostřednictvím dvou kněží  

a dvou jáhnů, s nimiž spolupracuje řada dobrovolníků. Dva kněží diecéze jsou ve službě vojenských 

kaplanů, v diecézi je ustanoven také duchovní rádce Junáka a jeden kněz je pověřen duchovní služ-

bou pro Romy.
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CHARITNÍ ČINNOST

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) koordinuje charitní dílo v celé arcidiecézi a přitom respektuje 

právní subjektivitu i dobrovolnou činnost jednotlivých složek. V roce 2018 pracovalo v zařízeních Charity  

v celé diecézi 1 833 zaměstnanců. Na území arcidiecéze působilo vedle samotné Arcidiecézní charity 

Olomouc celkem 28 farních a oblastních Charit s právní subjektivitou a také Hospic na Svatém Kopeč-

ku. V rámci jednotlivých Charit existuje větší počet dobrovolných farních středisek. V arcidiecézi rov-

něž funguje 12 dobrovolných Charit bez právní subjektivity.

Z řady novinek v jednotlivých místních Charitách vybíráme alespoň několik příkladů:

Charita Kojetín
Charita Kojetín otevřela novou terénní odlehčovací službu. Je pro seniory, lidi s tělesným handicapem či 

chronickým onemocněním. Cílem je pomoci klientům zachovat co nejvíce jejich dosavadní způsob života 

a v případě potřeby zastoupit jejich blízké v pečování.

Charita Olomouc
Posláním nového Domova sv. Anežky na Svatém Kopečku je podpora a pomoc osobám, které se ocitly bez 

přístřeší a jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. V domově působí dvě registrované sociální 

služby – azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností a pečovatelská služba poskytovaná přímo  

v objektu. Služba umožňuje nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby  

a současně se snaží v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.
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Charita Uherský Brod
Charita Uherský Brod nově pomáhá bývalým klientům Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova, 

kteří skončili ve vězení. Posílá jim balíky např. s dopisními papíry, obálkami, známkami, psacími potřebami, 

spodním prádlem, hygienickými potřebami či trvanlivými potravinami.

Charita Valašské Meziříčí
Lidé bez domova (16 mužů a čtyři ženy) a zaměstnanci Charity Valašské Meziříčí mají důstojnější zázemí. Díky 

rekonstrukci za 6,5 milionů korun. V opravené budově Charity funguje noclehárna, denní centrum, Terénní 

služba Domino, charitní obchod KOMPOOT a Centrum sociálně materiální pomoci.

Charita Vyškov
Terapie v Zahradě duševního zdraví nově pomáhají klientům Centra denních služeb a Chráněného bydlení Cha-

rity Vyškov. Pěstují zde ovoce, zeleninu, chovají včely.

Charita Zábřeh
Lidé trpící demencí a lidé o ně pečující mohou zamířit do nové poradny Charity Zábřeh. Dozvědí se tam infor-

mace o projevech nemoci, praktická doporučení v oblasti komunikace, stravování a hygieny. Pečující se zde 

mohou podělit o své zkušenosti a najít podporu.
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Prohlídky Arcibiskupského paláce
V roce 2018 navštívilo Arcibiskupský palác téměř 17 tisíc osob. Vedle toho nabízí Arcibiskupský palác řadu 

speciálních programů pro školy, v roce 2018 je navštívilo přes dva tisíce dětí. Se začátkem školního roku 

2018/2019 byla nabídka rozšířena o dva nové programy. Třídy základních i středních škol a také předško-

láků si tak nyní mohou vybírat z celkem deseti programů, které žákům a studentům přiblíží historii arci-

biskupství, postavy panovníků Františka Josefa I. a Marie Terezie nebo významné svátky.

V roce 2018 se podařilo v Arcibiskupském paláci zřídit pobočku Městského informačního centra. Turisté 

zde tak najdou základní propagační materiály města a suvenýry nebo mohou během turistické sezony 

využít nabídky k prohlídce historických sálů rezidence.

Kultura slova
Pro lektory v jednotlivých děkanátech probíhaly opět kurzy, v Konici se jich zúčastnilo 63 zájemců a ve Valaš-

ském Meziříčí pak 50 lidí. Při nahrávání nedělních liturgických textů spolupracovalo s arcidiecézním Cent-

rem pro kulturu 40 lektorů a 14 kněží. Na podzim se uskutečnilo další arcidiecézní setkání lektorů v Olomouci 

a v létě také proběhl další ročník pěší poutě za umělce: celkový počet účastníků v jednotlivých dnech činil  

40–50 osob.

Výstavy
Ve spolupráci Centra pro kulturu a památkového oddělení vznikly v průběhu roku dvě expozice pro vý-

stavní místnost Arcibiskupského paláce: první z nich, „Zahrada Františka Vaňáka“, na jaře představila 

snímky farní zahrady bývalého olomouckého arcibiskupa F. Vaňáka z dob jeho působení v Rýmařově. 

KULTURA A PAMÁTKY
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V létě pak byla na turistickém okruhu k vidění výstava „Arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště“ připravená  

u příležitosti 155. výročí jeho narození.

Dalším významným výročím roku 2018 bylo 150 let od narození kněze, cestovatele a orientalisty Aloise 

Musila. Ve spolupráci s arcibiskupstvím připravila katedrální farnost výstavu „Syn pouště“ s fotografie-

mi, které na přelomu 19. a 20. století Musil pořídil při svých cestách po Orientu.

Rekonstrukce Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady
Oprava zámecké střechy, obnova vodního systému v Podzámecké zahradě nebo zpřístupnění Mlýnské 

brány jsou některé z částí projektu, který v Arcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži v roce 2018 

zahájilo arcibiskupství společně s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc. Náklady 

projektu „Dědictví moci, slávy a štědrosti“, který bude probíhat do roku 2022, jsou vyčísleny na 246,3 

milionu korun, převážnou část přitom zajistí dotace Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP).

Velká část prostředků směřuje do životně důležité infrastruktury objektů, jako je hospodaření s vodou  

v Podzámecké zahradě, oprava střech zámku, vybudování depozitáře pro unikátní sbírky nebo zabezpe-

čení objektu. Restaurován bude také Sněmovní sál.

Novinky projekt přinese i návštěvníkům, počítá se totiž s celkovou reorganizací prohlídkových tras. Dojde  

k vytvoření samostatného okruhu ve druhém patře s prezentací unikátních sbírek, v Mlýnské bráně vznik-

ne nový okruh představující zajímavou historii arcibiskupské gardy a dotvořeny budou rovněž expozice  

v zámecké věži.

Restaurování movitých památek v majetku arcibiskupství
Památkové oddělení se mimo jiné podílí na údržbě a obnově cenného movitého zařízení a uměleckých děl  

v majetku arcibiskupství a jemu podřízených institucí. V průběhu roku 2018  tak restaurováním prošla např. 
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„Bible česká“ (zvaná „Duchkova“) z roku 1433, která je uložena v zámecké knihovně v Kroměříži, kašna ze  

2. pol. 17. stol. nacházející se v zahradách Arcibiskupského paláce, sada japonských mečů z pokladu 

arcibiskupa Prečana, který je majetkem arcibiskupství, obraz „Pět ran Kristových“ (1671?) z majetku 

farnosti Velké Losiny, socha sv. Anny (1. pol. 16. stol.) z majetku farnosti Svitavy nebo křížová cesta 

Františka Bílka v majetku farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
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Mezi investiční priority arcibiskupství v roce 2018 patřilo zejména pokračování tří dotačních projektů  

z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): obnova části bývalého kláštera 

na Velehradě (celkové náklady 110 mil. Kč), obnova části Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady  

v Kroměříži (246,3 mil. Kč) a revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci (123 mil. Kč).

Arcibiskupství dále z vlastních zdrojů investovalo do rozvoje infrastruktury nutné k hospodářské 

činnosti: rekonstruována byla budova centrály společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na 

Svatém Kopečku, dále sídla tří polesí a celkem 19 hájenek.

V oblasti školství pokračoval další etapou několikaletý projekt renovace budovy Arcibiskupského 

gymnázia v Kroměříži. Opravy probíhaly ve dvou samostatných projektech: v rámci dotačního ti-

tulu z prostředků IROP získala škola dotaci na projekt „Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách 

Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži“, při kterém bylo opraveno 21 odborných učeben, zajištěn 

bezbariérový přístup do školy, pořízena nová internetová síť a zakoupeno vybavení. Vedle toho dal-

ší etapou pokračovala i celková rekonstrukce gymnázia, kdy došlo mimo jiné ke kompletní výměně 

elektroinstalací, vody, odpadů, podlah, dveří, oken, omítek a výmalby. Celkové náklady obou pro-

jektů dosáhly výše přesahující 55 mil. Kč, z toho 26,2 mil. tvoří dotace čerpané z fondů EU a státního 

rozpočtu ČR a 29 mil. náklady Arcibiskupství olomouckého.

Příjmy
Hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností v roce 2018 byla hos-

podářská činnost ve výši 398 415 tis. Kč. Arcibiskupství bylo příjemcem příspěvku státu podle zákona  

HOSPODARENÍˇ
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č. 428/2012 Sb. a spolu s farnostmi i dotací (všechny tyto příjmy činily dohromady 245 943 tisíc Kč). 

Další zdroje představovaly sbírky a dary (171 020 tis. Kč) a ostatní příjmy (79 976 tis. Kč). Celkem tedy 

895 354 tis. Kč.

Výdaje
Celkové výdaje Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených farností dosahovaly v roce 2018 výše  

824 717 tis. Kč. Největší položku tvořily provozní výdaje (302 560 tis. Kč), dále pak opravy (217 851 tis. Kč), 

mzdy a mzdové náklady (200 509 tis. Kč) a ostatní výdaje (103 797 tis. Kč).

Příjmy (tis. Kč)  Arcibiskupství Farnosti

Dotace obcí, krajů a státu 245 943 141 291   104 652
Sbírky a dary 171 020 15 654 155 366
Hospodářská činnost 398 415 213 914 184 501
Ostatní 79 976 44 458 35 518

CELKEM 895 354 415 317 480 037

Výdaje (tis. Kč)  Arcibiskupství Farnosti

Mzdy 200 509 181 490   19 019
Opravy 217 851 29 054 188 797
Provoz 302 560 163 799 138 761
Ostatní 103 797 23 180 80 617

CELKEM 824 717 397 523 427 194
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V závěru výroční zprávy, která se pokusila seznámit čtenáře s alespoň malým dílem ze života katolic-

kého společenství na území olomoucké arcidiecéze, je namístě projevit vděčnost všem, kdo na tak 

rozmanitých a četných plodech mají svou zásluhu.

Na prvním místě jsou to ti, kdo s církví spojili svůj profesní život: kněží a jáhni i laičtí spolupracovníci ve 

farnostech a děkanátech i na arcibiskupství, ale také celá řada dobrovolníků.

Díky patří také všem, kdo činnost arcibiskupství podporují hmotnými a finančními dary: od představi-

telů institucí hospodařících s veřejnými prostředky až po bezejmenné dárce, kteří se zapojují do sbírek 

v kostelích.

A projev vděčnosti adresujeme i všem těm, kdo se zapojují do života farností, podporují církev a její 

poslání aktivní účastí, příkladem života i modlitbou, a tak vytvářejí duchovní pilíře, o které se při práci 

lze opřít.



PODEKOVÁNÍˇ
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