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Ze svěcení nově vybudované kapličky sv. Eustacha, patrona myslivců, v západočeských lesích nedaleko města Stříbra 
dne 12. července 2020. Kapličku světí stříbrský farář P. Miroslav Martiš SChLJ. Foto Město Stříbro 
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Kardinál Duka požehná mariánský sloup v Praze 
Znovuobnovený mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí požehná na slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna 2020 kardinál Dominik Duka. 

 Stane se tak po bohoslužbě, kterou bude od 10.00 sloužit v protějším chrámu Matky 

Boží před Týnem. Slavnost návratu mariánského sloupu do centra Prahy, kde stál od poloviny 

17. století do 3. listopadu 1918, začne již v pátek 14. srpna ve Staré Boleslavi. Od 18.00 se ve 

staroboleslavské bazilice Nanebevzetí Panny Marie uskuteční mariánské nešpory.  

 Mariánský sloup se po více než 

sto letech vrátil na Staroměstské náměstí 

letos 4. června. Kardinál Dominik Duka 

při této příležitosti zmínil jeden 

z důležitých významů mariánského 

sloupu. „Tyto mariánské sloupy byly 

vždy symbolem ochrany nejen před 

válečným nebezpečím, ale také ochrany 

před nebezpečím zhoubných infekčních 

nemocí,“ uvedl tehdy v reakci na 

probíhající epidemii pražský arcibiskup. 

 Světlo světa již tento týden 

spatřila kniha generálního sekretáře 

České biskupské konference P. Stanislava Přibyla CSsR Mariánský sloup: V souvislostech 

víry a ducha. Požehnání knihy se uskuteční 11. srpna v 15.00 v Týnském chrámu. Knihu lze 

zakoupit již nyní v e-shopu Karmelitánského nakladatelství. 

 

Převzato z webu cirkev.cz 

 

Brněnská konference Církev a stát 2020 
26. ročník mezinárodní vědecké konference Církev a stát na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně se letos uskuteční ve čtvrtek 17. září 2020 v budově Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno. Stejně jako v předchozích letech, i v tomto roce je 

konference organizována Katedrou ústavního práva a politologie této fakulty ve spolupráci se 

Společností pro církevní právo. 

 První část konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i správněprávní 

otázky spojené s činností náboženských společenství u policie. Vzácným hostem bude major 

dr. Jiří Ignác Laňka, který má dlouholetou zásluhu na etablování duchovní péče ve prospěch 

Policie ČR i na nedávném uzavření dohody mezi Ekumenickou radou církví a Českou 

biskupskou konferencí o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie 

České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů. 

 Ve druhé polovině se konference zaměří na aktuální témata realizace náboženské 

svobody v mimořádných stavech souvisejících s reakcemi států na šíření čínské chřipky. 
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 Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím konferenčního systému 

Právnické fakulty MU do 31. srpna 2020, kdy je nutno vložit název zamýšleného příspěvku. 

Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení je nutno podat prostřednictvím konferenčního 

systému Právnické fakulty MU do 10. září 2020. Z konference bude zpracován recenzovaný 

sborník příspěvků. Více informací o konferenci naleznete na internetové stránce 

http://cirkevastat.law.muni.cz/. Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz. 

 Sborníky z konferencí z let 2013–2019 naleznete na internetových stránkách 

Společnosti pro církevní právo. 

 

Letošní Červená středa 
„Zveme všechny, kteří ve svých farnostech či obcích uvažují o organizování aktivit k letošní 

Červené středě, na setkání ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 16 do 18 hodin do kostela sv. Vojtěcha 

v Praze 6–Dejvicích, Kolejní 4. Na programu bude přednáška k tématu pronásledování pro 

víru, sdílení zkušeností z organizování aktivit Červené středy v minulých letech, technické 

rady a ukázky nasvětlování objektů červeným světlem. Přihlášky do 25. 8. 2020 na 

www.cervenastreda.cz. 

 Třetí ročník této veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru se uskuteční 

ve středu 25. 11. 2020. Všechny farnosti a společenství jsou opět zvány se zapojit vlastní 

aktivitou. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících – je možné např. 

uspořádat společnou modlitbu, liturgii za pronásledované, průvod s červenými svíčkami nebo 

nasvítit kostel nebo jiný objekt červeným světlem – dle možností a kapacit. Podněty pro 

organizaci naleznete na výše uvedeném webu. Iniciativa je organizována společně 

s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí v ČR. Těšíme se na setkání.“  

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK 

Text převzat z čísla 07/2020 diecézního oběžníku Acta Curiae Episcopalis Brunensis 

 

Vedení Společnosti se připojuje se svým doporučením, aby se členové a příznivci  

Společnosti neopomněli účastnit všech akcí Červené středy dne 25. listopadu 2020, ve 

vědomí, že přímému pronásledování pro víru je ve světě vystaveno 260 milionů křesťanů 

(nejvíce v islámské části Súdánu, v Pákistánu, v Indii, v komunistické Číně a v Severní 

Koreji). Křesťanství je dnes nejpronásledovanějším náboženstvím na světě a jeho přímé 

pronásledování (zapalování a ničení kostelů, soch, veřejné vysmívání a hanobení církví, 

zejména Katolické církve) trvá i v zemích euroatlantské civilizace. 

 

Přihlášky na výuku náboženství ve škole 
V Aktech kurie Biskupství českobudějovického (ACEBB č. 7–8/2020) jsme si s radostí 

přečetli zprávu vyzývající kněze k zahájení přípravy na výuku náboženství ve školách. 

Připojujeme se k doporučení této vysoce potřebné a záslužné činnosti. 

 Vedení Společnosti pro církevní právo považuje vyučování náboženství ve škole za 

jednu z nejdůležitějších misijních činností církve v dnešní době. Za všechny, kteří 

http://cirkevastat.law.muni.cz/
mailto:cirkevastat@law.muni.cz
http://spcp.prf.cuni.cz/vyrocni-konference-v-brne/
http://spcp.prf.cuni.cz/vyrocni-konference-v-brne/
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náboženství ve škole vyučují, nebo organizují jeho výuku, se členové vedení Společnosti pro 

církevní právo modlí, a její předseda při výkonu svých kněžských povinností na ně pamatuje 

častým obětováním mší svatých na tento úmysl. 

 

Nová kaplička sv. Eustacha 
Na místě, kde dosud žádný náboženský objekt nestál, byla vybudována nedaleko Stříbra, 

u Křivého rybníka v lesích mezi Sytnem a Sulislaví péčí zaměstnanců Lesů města Stříbra 

v čele s ředitelem Vladimírem Součkem kaplička svatého Eustacha.   

 Nápad vybudovat tuto kapličku se zrodil v hlavě ředitele Vladimíra Součka. Po 

několik let se trápil tím, že kalamita způsobená kůrovcem ničí místní lesy. Napadlo ho, že 

spolu se zaměstnanci Lesů města Stříbra vlastníma rukama vystavějí kapličku a přestože 

nejsou členy žádné církve, požádají stříbrského faráře P. Miroslava Martiše SChLJ o její 

vysvěcení.  

 V neděli 12. července 2020 se konalo procesí a vysvěcení kapličky, jehož se 

zúčastnilo na dvě stě poutníků. Kromě členů farnosti ve Stříbře se slavnosti zúčastnili 

starosta, místostarosta a radní města Stříbra, starostové okolních obcí, členové Hornického 

spolku města Stříbra a další významní občané. O hudební doprovod se postaral Žesťový 

soubor Základní umělecké školy Stříbro pod vedením učitele Daniela Baxy.  

 Kaplička sv. Eustacha bude součástí nové naučné stezky, a proto věřme, že právě 

sv. Eustach bude pro mnohé poutníky inspirací na jejich další cestě životem. 

 

Bc. František Kratochvíl 

 

Svatý Eustachu, oroduj za naše lesy a přírodu. 

Amen. Tak zní nápis uvnitř zcela nově postavené 

kapličky. 

         Foto Město Stříbro 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eustach Římský byl mučedník, povoláním důstojník, kterého kolem roku 118 pro jeho 

křesťanskou víru upálili. K jeho obrácení došlo poté, co na lovu spatřil jelena se zářícím 

křížem mezi parohy, proto se stal, podobně jako sv. Hubert, patronem myslivců. 
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P. Miroslav Martiš SChLJ světí kapličku sv. Eustacha. 

Vedle něho akolyta Štefan.  

                                                         Foto Město Stříbro 

 

Výsledky primárek volby patriarchy CČSH 
Od února do června letošního roku se na vikariátních shromážděních Církve československé 

husitské hlasovalo o výběrovém řízení pro volbu nového patriarchy církve, k níž má dojít 

24. října 2020 v Praze–Dejvicích v budově staré fakulty. Bylo odevzdáno 316 hlasovacích 

lístků. Podle oznámení komise pro volbu patriarchy ze dne 9. července 2020 získali nejvíce 

hlasů dosavadní patriarcha dr. Tomáš Butta (95), na druhém místě skončil Mgr. Lukáš Bujna, 

farář v Sokolově (62) a na třetím místě Mgr. Pavel Kolář, Th.D., MTS, farář v Praze–Nuslích 

a vedoucí Katedry praktické teologie na HTF UK (48). Jen tito tři dosáhli 10% hlasů, 

předepsaných pro postup do dalšího kola.  

 Zbytek hlasů od 22 do 2 obdrželi: Jan Došek, Jaroslav Křivánek, David Tonzar, Juraj 

Dovala, Pavel Plechanec, Daniel Majer, Eva Mikulecká, David Frýdl, Jan Lášek, Jiří Plhák, 

Jan Rokyta, Petr Šandera, Jiří Vogel. Po jednom hlasu obdrželi Oldřich Bezděčík, Richard 

Ferčík, David Hron, Martin Chadima, Jan Kohout, Tomáš Procházka, David Smetana, Filip 

Štojdl a Hana Tonzarová. 

 Ze tří zvolených dva kandidaturu přijali, a sice dr. Tomáš Butta a Mgr. Lukáš Bujna. 

 

Za podání zprávy děkujeme členu Společnosti pro církevní právo JUDr. Michaelu Kučerovi. 
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Vojtech Vladár jmenován profesorem 
S radostí oznamujeme, že náš kolega doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., člen Společnosti 

pro církevní právo a redakční rady Revue církevního práva, byl dne 14. července 2020 

jmenován prezidentkou Slovenské republiky Zuzanou Čaputovou profesorem, a to v oboru 

Teorie a dějiny státu a práva. Slavnostní akt se uskutečnil v reprezentačních prostorách 

historické budovy Národní rady Slovenské republiky na Župním náměstí v Bratislavě. 

 Prof. Vladár se ve své akademické činnosti věnuje kanonickému právu, dějinám 

církevního práva, konfesnímu právu, římskému právu a klasické filologii.  

 V současnosti působí na Katedře římského, kanonického a církevního práva Právnické 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde spolugarantuje akreditovaný studijný 

program Kanonické právo, vyučovaný v magisterském a doktorském studiu. Kromě toho 

působí také na Katedře pastorální teologie, liturgiky a kanonického práva Teologické fakulty 

Trnavské univerzity v Trnavě.  

 Profesoru Vladárovi srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů 

v pracovním i osobním životě. 

 

 
 

Vojtech Vladár přebírá profesorský diplom od prezidentky Slovenské republiky Zuzany 

Čaputové. 

 

Foto Martina Vladárová 
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Právníci se setkali na mši u sv. Kajetána v Praze 
V úterý 28. července 2020 se uskutečnilo další setkání studentů a učitelů Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy při mši svaté, tentokrát v redemptoristickém kostele Panny Marie Matky 

ustavičné pomoci a svatého Kajetána v Praze na Malé Straně, v současné době sídle duchovní 

správy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Hlavním celebrantem byl 

rektor kostela P. Pavel Alois Porochnavec, ECLJ, koncelebranty P. Miroslav Martiš, SChLJ, 

a P. prof. Jiří Rajmund Tretera, OP, který pronesl homilii. Mše se zúčastnilo asi 40 věřících. 

 

 
 

Kázání v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána. 

                         Foto Jakub Nagy 

 

Při mši svaté oznámil rektor kostela P. Porochnavec, že od října bude ve prospěch pastorace 

studentů a absolventů pražské právnické fakulty věnováno každý měsíc jedno úterý. Další 

informace přineseme v příštích vydáních těchto Aktualit. 

 Po mši svaté se uskutečnilo přátelské setkání členů Společnosti pro církevní právo 

s P. Miroslavem Martišem SChLJ, farářem ve Stříbře, a s akolytou Štefanem. 
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                   Ze mše svaté u sv. Kajetána.                       Po mši svaté na Malostranském náměstí. 

          Záboj Horák a Jiří Rajmund Tretera.                          Jakub Nagy, Anežka Straková, 

                                                                                         Jiří Rajmund Tretera a Vojtěch Círus. 

 

 

Mons. Vnislav Fruvirt se dožil 97. narozenin 
 

Dne 11. července 2020 se dožil 97 let Mons. Vnislav 

Fruvirt, soudce Diecézního církevního soudu v Brně 

a výpomocný duchovní v Charitním domově Moravec.  

 Mons. Fruvirt byl v roce 1953 odsouzen za 

velezradu v komunisty vykonstruovaném procesu 

a uvězněn na sedm a půl roku v různých věznicích 

i pracovních táborech. Po obtížném návratu do duchovní 

služby byl nakonec církevním vedením jmenován již 

roku 1986 soudcem Diecézního církevního soudu v Brně. 

 Mons. Fruvirt společně s JUDr. Michalem 

Lamparterem, Ph.D., organizoval dne 4. prosince 1995 

v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, v Orlí ulici 

20, první zasedání brněnské místní skupiny Společnosti 

pro církevní právo. O událostech spojených s jejím 

vznikem informuje článek dr. Lampartera a prof. Tretery 

uveřejněný v Revue církevního práva č. 2/1995 na 

s. 153–154. Viz http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/RCP-2-2-

95.pdf. 

 

Portál domu v Orlí ulici 20 v Brně.  

                          Foto Záboj Horák 

http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/RCP-2-2-95.pdf
http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/RCP-2-2-95.pdf
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Čeští odborníci členy vědecké rady odborného 

časopisu Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów 

Polskich 
 

V tiráži čísla 33 uvedeného časopisu na rok 2020, které nám právě došlo, jsou mezi členy 

vědecké rady uvedeni doc. JUDr. Záboj Horák z Univerzity Karlovy v Praze, O. prof. dr hab. 

Damián Němec z Palackého Univerzity v Olomouci a O. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 

z Univerzity Karlovy v Praze. 
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