
SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE III. 

Kategoriální pastorace, o  níž jsme hovořili minule, má mnoho oblastí, takže na všechny se ještě 

nedostalo, proto budeme dnes pokračovat skupinou nemocní a senioři (198 – 201) a další skupiny 

(202 – 205) dle závěrečného dokumentu Plenárního sněmu katolické církve.  

PÉČE O NEMOCNÉ A SENIORY 

Patří především do farní pastorace. Kněží ve všech farnostech nabízejí návštěvy starých a nemocných 

farníků s možností přijmout svátosti smíření, eucharistie a nemocných. V řadě farností jim donášejí 

pověření laici svaté přijímání každou neděli. Většinou se nabízí kolem svátku nemocných (11. února) 

příležitost společného udělení svátosti nemocných v kostelích. Někde připravují děti u příležitosti 

Vánoc a Velikonoc pro nemocné drobné dárky a také je navštěvují. Na pravidelné návštěvy 

v nemocnicích a domovech chodí dobrovolníci přes Charitu či Maltézskou pomoc.  

 

NEMOCNIČNÍ KAPLANI 

Jsou dnes ve všech nemocnicích naší arcidiecéze a v několika pobytových zařízeních, celkem 32 

pracovníků ve 22 zařízeních. Většinou jde o laiky, jen v několika případech je to kněz či jáhen. Laici 

neudělují svátosti, ale nabízejí nemocným duchovní doprovázení a blízkost církve, možnost modlitby 

a smíření. V řadě případů pak zvou kněze k udělení svátostí. Někde doprovázejí umírající až do smrti, 

hovoří s rodinou nemocných či zesnulých i se zdravotníky. Nyní je před námi úkol rozvinout věnec 

jejich dobrovolných spolupracovníků, kteří už působí v několika místech.  

 

LIDÉ POSTIŽENÍ 

Potřebují zvláštní pozornost církve. Několik věcí se daří, i  když tady vidím ještě mnoho úkolů a máme 

několik plánů. Charita má několik azylových domů pro bezdomovce a poradny pro ty, kteří jsou 

v dluhových pastích. V Olomouci jsme jako první v republice zřídili lékařskou ordinaci pro 

bezdomovce. Na Svatém Kopečku u Olomouce máme nový lazaret pro bezdomovce, kteří potřebují 

ošetřovatelskou či pečovatelskou službu. Na více místech máme chráněné dílny a chráněná bydlení 

pro postižené. Máme domov pro několik bezdomovců, kteří chtějí společně žít a taky se modlit pod 

vedením řeholního bratra. Společenství Krista Velekněze provozuje domov důchodců pro těžko 

přizpůsobivé. Na několika farách se pečuje o významné skupiny bezdomovců. Na několika místech 

chodí kněží do státních ústavů, někde je dokonce denní mše svatá, jako na Velehradě. Vedle toho je 

pravda, že nemáme dost rozvinutou pastorační péči o nevidomé či hluchoněmé, včetně katechezí 

a příprav ke svátostem. To je stálá výzva. Snad se někdo najde, či nabídne. 

 

PASTORAČNÍ ASISTENTI V CHARITĚ 

Charita dnes nabízí množství služeb na území celé arcidiecéze. Má přes 1700 zaměstnanců 

a několikanásobek dobrovolníků. Profesionální Charita sídlí v každém děkanátu a má dobrovolné 

spolupracovníky v jednotlivých farnostech. Nejde jen o tříkrálové koledníky, kterých je dnes přes 25 

tisíc, ale především o  lidi, kteří dovedou mít otevřené oči a vidět potřebné, pomoci, kde je to v jejich 

silách, a kontaktovat profesionální Charitu v případech, které vyžadují odbornost. Aby Charita při 

tolika pracovnících, z nichž je mnoho i nevěřících či nepraktikujících, nebyla jen dobrou sociální 

agenturou, ale zařízením církve, které je nástrojem Boží lásky k potřebným, má na každém děkanátu 

pastoračního asistenta, laika, který jako animátor nese odpovědnost za duchovní rozměr Charity 

a spolupráci s farními středisky Charity, kterých zatím funguje jen něco přes dvacet.  

 



PROFESNÍ SKUPINY 

Exerciční domy nabízejí modlitební setkávání a duchovní doprovázení pro politiky, což považuji za 

velmi důležité. Politikům je třeba věnovat podobnou duchovní podporu jako misionářům, protože 

jsou svými voliči vysláni do těžkého prostředí, kde mají prosazovat spravedlnost a dobro pro všechny. 

Máme společenství a poutě podnikatelů, učitelů, zdravotníků, policistů, hasičů, myslivců a  včelařů, 

kuchařů… Oblast běženců a  migrantů zůstává otevřeným úkolem, i  když skrze Charitu nabízíme 

konkrétní pomoc jak u nás, tak především finanční pomocí v postižených zemích. Naši krajané v cizině 

jsou v péči celé biskupské konference. Z  naší arcidiecéze jim slouží jeden kněz v  Kanadě. Služba 

církve jednotlivým skupinám počítá s tím, že jejich prostřednictvím vstoupí do jejich světa, kde budou 

oni sami nositeli světla evangelia. To je velký a trvalý úkol.  


