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Změny v obsazení soudů litoměřické  

a plzeňské diecéze 
V pondělí 6. října 2020 došlo k částečnému personálnímu propojení Diecézního soudu 

litoměřické diecéze a Diecézního soudu Plzeň tím, že dva soudci litoměřického soudu byli 

jmenováni do funkcí při soudu plzeňském, ICLic. Pavel Andrš jako soudce a ICLic. Radek 

Vašinek jako obhájce svazku.  

 Recipročně pak byli jmenováni k soudu litoměřickému soudci soudu plzeňského, a to 

Mgr. Martina Vintrová, J.C.D. OV jako obhájce svazku a Mons. ThLic. ICLic, Karel Plavec, 

Th.D. jako soudce. Těmito kroky se podařilo alespoň částečně a zatím dostatečně oba soudy 

posílit a vyřešit tak dosavadní neuspokojivou personální situaci.  

 Této nevšední a v novodobých dějinách našich církevních soudů ojedinělé události se 

zúčastnili biskupové obou diecézí, Mons. Mgr. Jan Baxant a Mons. ThLic. Tomáš Holub, 

Th.D., kteří při této příležitosti, spolu s oběma soudními vikáři, všemi členy litoměřického 

soudu a novými členy ze soudu plzeňského, společně slavili mši svatou. Po mši svaté 

následovalo vykonání předepsaných právních úkonů, především složení přísah a předání 

jmenovacích dekretů. Slavnostní setkání, které se uskutečnilo v Diecézním domě kardinála 

Trochty (bývalý kněžský seminář), bylo završeno společným obědem. 

 

 
 

Kaple Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích.  

Foto Dominik Faustus 
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Na fotografii shora současný personální stav Diecézního soudu litoměřické diecéze. Zleva:  

 

ICLic. Mgr. Šimon Polívka, obhájce svazku a promotor iustitiae, 

Bc. Michal Olekšák, notář a moderátor soudní kanceláře, 

J. M. can. ICLic. Józef Szeliga, soudce, 

ICLic. Mgr. Pavel Andrš, zástupce soudního vikáře, 

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D., soudní vikář, 

Mgr. Martina Vintrová, J.C.D., OV, obhájce svazku, 

ICLic. Mgr. Radek Vašinek, soudce, 

Mons. ICLic. Karel Plavec, Th.D., soudce. 

 

Michal Podzimek 

 

 

Rozhovor Jana Beránka o službě kaplanů při 

Norimberském procesu 
Mgr. Jan Beránek, interní doktorand na Katedře právních dějin 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy a knihovník Společnosti 

pro církevní právo, poskytl pro slovenský katolický týdeník 

Katolícke noviny rozhovor na téma vězeňské duchovní péče 

během Norimberského procesu.   

 Mgr. Beránek, který se ve svém vědeckém bádání 

specializuje právě na Norimberský proces, odpovídá na otázky, 

proč byla vůbec služba kaplanů pro nacistické zločince potřeba, 

jak k ní obžalovaní přistupovali či jaký vztah se vytvořil mezi 

obžalovaným a kaplanem. 

 Celý rozhovor je dostupný zde: 

https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/vazenski-kaplani-

zanechali-predpojatost.xhtml. 

 Všem zájemcům o problematiku kaplanské služby doporučujeme článek Mgr. Beránka 

na téma Činnost vězeňských kaplanů během Norimberského procesu publikovaný v Revue 

církevního práva č. 73–4/2018 na s. 15–31, který je k dispozici na internetových stránkách 

Společnosti pro církevní právo: http://spcp.prf.cuni.cz/73/activities-of-prison-chaplains-

during-the-nuremberg-trial.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/vazenski-kaplani-zanechali-predpojatost.xhtml
https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/vazenski-kaplani-zanechali-predpojatost.xhtml
http://spcp.prf.cuni.cz/73/activities-of-prison-chaplains-during-the-nuremberg-trial.pdf
http://spcp.prf.cuni.cz/73/activities-of-prison-chaplains-during-the-nuremberg-trial.pdf
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Vzpomínka na výlet do Přeštic a Švihova 
V těchto dnech, kdy na naši zemi opět dolehla hygienická omezení, vzpomínáme na pěkné 

okamžiky, které jsme prožili v dobách dřívějších. 

 V srpnu 2016 jsme uskutečnili výlet ze Stříbra do Přeštic a Švihova. V Přešticích jsme 

byli nadšeni nově opraveným barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Jeho duchovním 

správcem je Mons. ICLic., Karel Plavec, Th.D., farář v Přešticích, okrskový vikář vikariátu 

Plzeň-jih a viceoficiál diecézního soudu Plzeň, člen Společnosti pro církevní právo (na 

fotografii z kaple Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích první zprava). 

 

 
 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.  

Foto Záboj Horák 

 

 Pokračovali jsme do nedalekého Švihova, v němž se nachází malebný vodní hrad (foto 

na titulní straně tohoto čísla Zrcadla církve). Ze Švihova ale především pochází Bc. František 

Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy Stříbro a předseda místní skupiny Společnosti 

pro církevní právo ve Stříbře. K jeho 59. narozeninám, které oslavil 25. října 2020, mu 

přejeme mnoho úspěchů v jeho záslužné učitelské i misionářské práci a zlepšení zdraví. 

 Těšíme se, až smutná současnost s jejím neustálým děsem z nákazy virem, který 

k nám přišel až odněkud z Číny, a s tím spojená drsná hygienická omezení pominou a opět 

budeme moci cestovat po naší krásné vlasti. Jak se krásně vzpomíná i na chvíle časově 

nepříliš vzdálené! 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 
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Z dopisů čtenářů a čtenářek 
Redakce Zrcadla církve děkuje všem čtenářům a čtenářkám za milé reakce na příspěvky 

uveřejněné v posledních měsících, zaslané e-mailem i sdělené telefonicky.  

 Vícero souhlasných reakcí vyvolal článek Presumpce neviny a právo katolíků na 

dobrou pověst uveřejněný v čísle 7/2020/2. Kladně reagovali někteří čelní představitelé 

církevních soudů a členky Společnosti pro církevní právo. 

 Jako jeden příklad za mnohé vybíráme dopis P. Doc. ThDr. Prokopa Patrika 

Maturkaniče, Ph.D., CFSsC, faráře v Novosedlicích u Teplic a prorektora pro vědu a výzkum 

Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně: 

 

Laudetur Jesus Christus! 

S potěšením jsem obdržel vaše Zrcadlo a přečetl. Děkuji za zprávu o úmrtí P. Tomáše 

Pospíšila, OP, který mě učil dogmatiku v Olomouci. Škoda, že jsem to nevěděl dřív, účastnil 

bych se pohřbu. Zítra za něho odsloužím v soukromí mši svatou. Vážil jsem si ho pro jeho 

hloubku v duchovním nazírání... Krásná jeho úvaha o kněžství... Děkuji pěkně otci Tomášovi 

i Vám – za vaši práci. 

S láskou a úctou vzpomíná P. Patrik Maturkanič 

 

Navštěvujeme hroby svých blízkých 
V těchto nelehkých dnech vzpomínáme na všechny naše 

věrné zemřelé. Modlíme se, necháváme za zemřelé 

obětovat mše svaté a navštěvujeme hřbitovy – místa, 

která jsou pro nás křesťany posvátná – abychom uctili 

památku našich blízkých, kteří nás předešli na věčnost.  

 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, lidově 

Dušičky, se slaví tradičně 2. listopadu. Její slavení zavedl 

sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (Francie), roku 

998. Postupně se tato tradice rozšířila do širokého okolí. 

Roku 1748 ji papež Benedikt XIV. potvrdil a rozšířil pro 

všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské 

Americe. Od roku 1915 slaví Vzpomínku na všechny 

věrné zesnulé celá církev. 

 Uctěme i my památku zemřelých návštěvou 

hřbitova, vzpomínkou či modlitbou a zapálením svíčky na 

jejich hrobě. 
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Gratulace 
Dne 17. října 2020 oslavil své 55. narozeniny Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., auxiliární 

biskup brněnský, generální vikář brněnské diecéze. 

 Dne 26. října 2020 oslavil své 90. narozeniny přední český právní historik 

a organizátor vědeckého života prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c., emeritní rektor 

Univerzity Karlovy a vedoucí Ústavu právních dějin a Katedry právních dějin její Právnické 

fakulty. 

 Dne 6. listopadu 2020 oslaví své 60. narozeniny D. ThLic. ICLic. Maxmilián Vladimír 

Filo, OPraem., farář ve farnosti Šardice, okres Hodonín. 

 Dne 11. listopadu 2020 oslaví své 25. narozeniny Vojtěch Círus, tajemník redakce 

Revue církevního práva. 

 Dne 12. listopadu 2020 oslaví své 45. narozeniny P. Mgr. et Mgr. ICLic. David 

Kučerka O.Cr., administrátor u kostela sv. Františka z Assisi v Praze-Starém Městě. 

 Dne 18. listopadu 2020 oslaví své 55. narozeniny Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D., 

rektor Duchovní správy pro akademickou obec Českého vysokého učení technického v Praze. 

 Dne 20. listopadu 2020 oslaví své 77. narozeniny pan Jordán Vilém Matausch, trvalý 

jáhen. 

 

 

Nejstarší člen SPCP Mons. Vnislav Fruvirt 

odešel na věčnost 
Obdrželi jsme smutnou zprávu, že v neděli 25. října 2020, 

v nemocnici v Novém Městě na Moravě, odešel na věčnost Mons. 

Vnislav Fruvirt, nejstarší člen SPCP. 

 Mons. Fruvirt se narodil 11. července 1923 v Příbrami na 

Moravě, na kněze byl vysvěcen 5. července 1947 v Brně. Za 

komunistického režimu patřil mezi stovky a tisíce vězňů svědomí 

z řad věřících a kněží katolické církve. V lednu 1953 byl zatčen a 

odsouzen na 10 let odnětí svobody za údajnou protistátní činnost. 

Byl vězněn v Brně, ve Znojmě, v Mladé Boleslavi a ve Valdicích. 

V květnu 1960 byl propuštěn na amnestii, nedostal však státní 

souhlas a proto pracoval v civilních zaměstnáních jako čistič 

výhybek a řidič tramvají v Brně. Na podzim 1966 se mohl vrátit do duchovní služby, plně 

rehabilitován byl až v roce 1991. 

 Dne 1. května 1973 byl ustanoven do Brna-Bystrce, kde požehnaně působil jako 

administrátor a později farář 47 let. Od roku 1986 až do smrti byl soudcem Diecézního 

církevního soudu v Brně, v letech 2005–2007 viceoficiálem. V září 2010 jej papež Benedikt 

XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. 

 Události z bohatého života Mons. Vnislava Fruvirta zachytilo několik nahrávek 

v rámci sbírek vzpomínek pamětníků Paměť národa. Jsou k dispozici na internetové adrese 

https://www.pametnaroda.cz/cs/fruvirt-vnislav-1923. Obsahují i některé humorné příhody. 

https://www.pametnaroda.cz/cs/fruvirt-vnislav-1923
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 Zprávu o úmrtí Mons. Vnislava Fruvirta jsme obdrželi v úterý 27. října 2020 od JUDr. 

Michala Lampartera, Ph.D., člena SPCP z Brna-Bystrce, dlouholetého farníka Mons. Fruvirta. 

 V pátek 30. října 2020 se s Mons. Fruvirtem spolubratří rozloučili pohřební mší svatou 

v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně-Bystrci a poté bylo jeho tělo uloženo 

do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. Není tomu dávno, co jsme tomuto 

nejstaršímu členu Společnosti pro církevní právo gratulovali k dosažení věku 97 let. Stalo se 

tak 11. července 2020. 

 

Requiescat in pace. 
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