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INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 8/2018/2 9. ročník 11. srpna 2018
 

 Padesáté výročí tragického srpna 1968 

Noc předcházející 21. srpnu 1968 je pro většinu nás dříve narozených občanů České 

republiky a Slovenska jedním z nejstrašlivějších okamžiků v životě. Po telefonickém 

probuzení jsme se z rozhlasových přijímačů dověděli, že bez vědomí všech nejvyšších 

představitelů státní a stranické moci v Československu byly hranice našeho státu překročeny 

vojsky SSSR a dalších čtyř států, poslušných satelitů sovětského impéria. Občané byli 

vyzváni, aby nekladli odpor.  

 Všechna radost ze zlepšujících se poměrů v temném žaláři, kterým komunistické 

Československo, obehnané ostnatým drátem, bylo až do jara 1968, byla ta tam. Nad hlavou 

hučící noční obloha rezonující hukotem sovětských letadel mířících k Ruzyni, vědomí, že 

ohromná přesila okupantských pozemních vojsk se blíží k Praze, v duši pak děs, co s námi 

bude. Zatočí Rusové s námi tak jako s Poláky v devatenáctém století?  

 Jedno však bylo jisté: zase se objeví mezi námi zrádci a kolaboranti, a budou jako po 

15. březnu 1939 ochotni pro okupantské násilníky odvést tu nejšpinavější práci. Teď ovšem 

v tradičním komunistickém provedení, které jsme v míře tak hojné poznali před rokem 1968: 

ducha ponižující prověrky, s neúprosnou pravidelností, aspoň každým druhým rokem. A opět 

ztráty zaměstnání. Ztráty státního souhlasu k duchovenské činnosti, kriminál za maření 

dozoru nad církvemi, žádné cestování do zahraničí. Cenzura a povinné velebení režimu a jeho 

ideologie, překroucené dějiny a znásilněná věda. Ohlupování mládeže. 

 S pláčem jsme běželi do práce, tam mezi ostatní, hledat posilu. Ohromný však byl 

prožitek solidarity. Naprostá, ohromující většina se sjednotila na postoji odmítajícím 

sovětskou okupaci. A tato jednota trvala ne týden, dva týdny, jak jsem zpočátku předpokládal, 

ale několik měsíců. Na každém pracovišti jen dva, tři si dovolili s okupací souhlasit, vydržet 

opovržení ostatních s tím, že pak, po roce, budou sklízet plody. A to se stalo. 

 Připomeneme si opravdu důkladně: jak to s námi před padesáti lety bylo? 

Jiří Rajmund Tretera 
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Trnavské právnické dni 2018 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v  Trnave organizuje vedecké podujatie Trnavské 

právnické dni 2018 venované téme Rule of Law  – medzi vedou a umením. Konfesnému 

a cirkevnému právu sa venujú dve sekcie. 

 Katedra rímskeho a cirkevného práva organizuje osobitnú vedeckú konferenciu 

na tému Právne aspekty zriadenia rímskej ríše a katolíckej cirkvi. K aktívnej účasti na tejto 

konferencii pozýva doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., vedúci uvedenej katedry. 

 Druhú spriaznenú sekciu organizuje ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., 

riaditeľka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody. Sekcia bude rokovať na tému 

Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny v dňoch 20. až 21. 9. 2018. Termín na prihlásenie 

je 15. 8. 2018. Prihlasuje sa cez nový konferenčný portál. Účastník pri prihlásení uvedie 

názov a abstrakt príspevku. Termín na odovzdanie príspevku je 15. 9. 2018. Účastnícky 

poplatok činí 60 € pri aktívnej, resp. pasívnej účasti; 50 € v prípade odovzdania príspevku bez 

účasti na kongrese. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie na e-mailovej adrese 

konferencia.tpd2018@gmail.com. 

Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si Vás v spolupráci s Ústavom pre konfesné 

právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode dovoľuje pozvať 

k účasti na vedeckej konferencii Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov, ktorá sa 

uskutoční 20. 9. 2018 od 9.30 do 12.00 a 21. 9. 2018 od 14.00 v Trnave, v zasadacej 

miestnosti Collegium novum Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova 10, 

2. poschodie. 

 Rokovanie konferencie bude zamerané na modely ekonomického zabezpečenia cirkví 

a náboženských spoločností so zvláštnym zreteľom na našu geografickú oblasť a zvlášť 

na postkomunistické krajiny a Slovenskú republiku. Vítané sú aj komparácie s inými 

krajinami a iné špecifické príspevky korešpondujúce s témou financovania cirkví. Cieľom 

podujatia je priblížiť najmä dobré praxe ako nápomocnú matériu pre nový model 

financovania cirkví v Slovenskej republike a koncipovať konkrétne návrhy. 

 Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať k aktívnej účasti na tomto vedeckom podujatí. 

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti a nahlásenie názvu Vašej prednášky na e-mailovej 

adrese moravcikova@gmail.com najneskôr do 10. 8. 2018. 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

O. Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, dr. h. c., řeckokatolický správce chrámu 

sv. Kříže a sv. Heleny v Praze-Stodůlkách, složil úspěšně na Fakultě práva Janka Jesenského 

Vysoké školy Danubius v Sládkovičovu na Slovensku rigorózní zkoušku, obhájil rigorózní 

práci na téma Neodkladné, neopakovateľné a zisťovacie úkony v trestnom konaní a dosáhl tak 

dalšího akademického titulu JUDr. 

  

http://www.pravnickekonferencie.sk/
mailto:konferencia.tpd2018@gmail.com
mailto:moravcikova@gmail.com
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Memorandum o porozumění mezi knihovnami 

Generální ředitel Národní knihovny ČR Martin Kocanda a opat strahovský Michael Josef 

Pojezdný OPraem. podepsali 11. června 2018 memorandum o porozumění. Memorandum je 

základem pro rozvíjení spolupráce mezi oběma institucemi. Oba představitelé se dohodli 

na spolupráci při pořádání společných akcí a vzájemné podpoře. „Naše knihovny k sobě vždy 

měly blízko. Memorandum vnímám především jako stvrzení zájmu spolupráci rozvíjet 

systematicky a trvale,“ řekl po setkání generální ředitel NK ČR Martin Kocanda. 

Zdroj: www.nkp.cz 

 
Generální ředitel NK ČR Martin Kocanda a strahovský opat Michael Josef Pojezdný OPraem.

 

Generální ředitel NK ČR Martin Kocanda a ředitel strahovské knihovny Evermod Gejza Šidlovský.  

                   Zdroj: www.nkp.cz 
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Výuka náboženství ve škole od nového školního roku 

Článek Příprava na výuku náboženství ve školách, který byl uveřejněn v Aktualitách 

č. 7/2018/2, vyvolal mezi čtenáři mnohé příznivé reakce. Vyjímáme z jedné z nich, kterou 

nám zaslal člen Společnosti pro církevní právo Bc. František Kratochvíl ze Stříbra, dlouholetý 

ředitel tamější Základní umělecké školy: 

 „Žádné vedení základní nebo střední školy, je-li včas osloveno, si dnes nedovolí výuku 

náboženství odmítnout. Chceme-li nově založit výuku náboženství, musíme včas navštívit 

ředitele základní nebo střední školy a seznámit ho s náplní výuky. […] Je třeba připravit 

a vedení školy odevzdat Školní vzdělávací program (ŠVP) pro výuku náboženství jako 

nepovinného předmětu. Tento školní vzdělávací program je zařazen do ŠVP školy. […] 

V prvním týdnu v září učitel náboženství, se souhlasem vedení školy, obejde třídy, kde přímo 

informuje žáky o výuce náboženství a o obsahu tohoto předmětu. Zájemce si zapíše. 

Informační leták nechá s předstihem otisknout v místním zpravodaji (pozor na uzávěrku 

čísla). Informační plakát nechá vylepit na oficiálních plakátových místech. Využít lze podle 

možností i jiné informační toky, např. kostel, www stránky, facebook apod. Dojde-li 

k rozhodnutí o otevření výuky náboženství až o letních prázdninách a vedení školy je tomu 

nakloněno, musí učitel náboženství obejít třídy v prvním týdnu v září.“ 

 O výuce náboženství ve škole a dalších možnostech spolupráce církve a školy 

informují některé materiály, s nimiž se redakce Aktualit v posledních týdnech seznámila.  

 Na prvním místě je to brožura Církev pro školu, Průvodce možnostmi spolupráce pro 

ředitele škol, kterou vydalo Arcibiskupství pražské v roce 2017. Autorem textu je člen 

Společnosti pro církevní právo PhDr. Filip Dostál, emeritní ředitel referátu církevního 

školství Arcibiskupství pražského.  

 Publikace, k níž napsal předmluvu kardinál Dominik Duka OP, seznamuje ředitele 

veřejných škol s různými způsoby, jak může spolupracovat veřejná škola s církevními 

institucemi na určitém místě.  

 První možností je náboženské vzdělávání ve škole, které může mít formu nepovinného 

předmětu náboženství nebo zájmového vzdělávání ve školní družině nebo ve školním klubu. 

 Druhou možností je obohacení pravidelného vyučování vzdělávacími programy 

s křesťanskou tématikou. 

 Brožura uvádí i další možnosti spolupráce, mezi nimiž je spolupráce s katolickou 

farností v sídle školy, pronájem prostor školy místní farnosti pro její aktivity nebo příprava 

setkání žáků školy s duchovním nebo jinou inspirativní křesťanskou osobností. Naposledy 

uvedený případ může být buď jednorázovou akcí, nebo může jít o začlenění 

do přednáškových, diskusních či tematických projektů, které jednotlivé školy organizují.  

 Bližší informace poskytne referát církevního školství Arcibiskupství pražského. 

Záboj Horák 
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