DĚKANSTVÍ OLOMOUCKÉ
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 6, 779 00 OLOMOUC

Farnostem
města Olomouce
Milí bratři a sestry,
jak už víte, v těchto dnech dochází ke změnám v obsazení farností v našem městě. Je to
proto, že dva polští kněží se po víc jak dvaceti letech působení v naší arcidiecézi vrátili
zpět do Polska, jeden opustil kněžskou službu, jeden náhle zemřel. Biskupům, tedy
nezbylo nic jiného než „vzít“ otce Libora, který spravoval farnosti Slavonín, Nové Sady
a Hodolany, aby byl ustanoven v Lipníku nad Bečvou. Tím zůstaly u nás tři farnosti
neobsazené.
Protože kolují různé zprávy, posílám toto objasnění.
Faráři a rektoři řeholních kostelů v Olomouci jsme se dvakrát setkali s otcem
arcibiskupem, abychom hledali řešení. Položil jsem na stůl tři varianty, dvě z nich
počítaly s větším zapojením řeholníků.
Výsledek je takový, že řeholní kněží farnost nepřijmou, protože chtějí žít své řeholní
charisma. Opuštěné farnosti tak po jedné připadly třem městským farářům, kteří už tak
jsou vytíženi. Od 1. září ke katedrále patří Hodolany, ke sv. Mořici Nové Sady (+ Nová
Ulice) a ke sv. Michalovi Slavonín (+ Bystročice).
Bylo jasné, že pokud nemáme některé kostely zavřít, bohoslužby musíme změnit,
některé zrušit. Po vzájemné dohodě kněží dochází tedy od 1. září ke změnám nebo
zrušení některých bohoslužeb. S podrobnostmi vás seznámí vaši kněží (viz plakát ve
vývěsce).
Vím, že takové zprávy vyvolávají spoustu debat, někdy rozhořčení apod., protože se to
dotklo právě našeho společenství. Ale chci připomenout, že i kněží jsou lidé s danými
limity. A nejde jen o bohoslužby. Mají na sobě velké opravy, obrovskou administrativu,
výuku, zajištění svátostí ve dvou nemocnicích, ne všem se dostává plného zdraví…
Co se týká času bohoslužeb, můžeme hledat ideální variantu a pokud ji najdeme není
problém časy upravit. Spíše do budoucna počítejme s jejich snížením.
Pokud se dívám do našeho semináře, mám obavu, že za nedlouho přijdou další změny.
V pátém ročníku bude mít naše diecéze jednoho bohoslovce, ve čtvrtém nikoho, do
přípravného ročníku byl přijat jeden.
Situace s počtem kněží a obsazením farností už je v naší diecézi velmi vážná.
Tolik tedy ve stručnosti k aktuální situaci.
Na závěr vás všechny prosím: modleme se za své kněze a pomáhejme jim. Nabídněte
svůj čas, vezměte zodpovědnost za konkrétní věci, kterým pomůžete vašemu farnímu
společenství a tím ulevíte kněžím. Je čas míň diskutovat a víc prosit Pána na kolenou.
Děkuji všem, kteří už tak děláte i vám, kteří se přidáte.
S požehnáním a přáním všeho dobrého
P. Ladislav Švirák
olomoucký děkan
přečtěte v ohláškách v neděli 23. srpna 2020.

