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Katolický týdeník k výročí Norimberského procesu 

s válečnými zločinci 
Se zájmem jsme si v posledním předadventním čísle Katolického týdeníku (č. 47/2020) 

přečetli článek Kaplani u Norimberského procesu, jehož autorem je náš blízký 

spolupracovník Mgr. Jan Beránek, prezenční doktorand Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, člen redakční rady Zrcadla církve a knihovník Společnosti pro církevní právo. 

V tomto článku podává stručným a přesto výstižným způsobem na půlstránce textu výsledek 

svého originálního bádání o péči katolického a evangelického duchovního o obžalované 

válečné zločince při přípravě a v průběhu Norimberského procesu. Ten byl zahájen přesně 

před 75 lety, dne 20. listopadu 1945. Autorovo bádání je originálním příspěvkem nejen 

v české literatuře, ale i ve světovém měřítku. 

 Podrobněji se naši čtenáři seznámili s účastí amerických vězeňských (původně 

vojenských) kaplanů P. Sixta O’Connora OFM a luterského pastora Henryho Gereckeho 

v autorově článku Činnost vězeňských kaplanů během Norimberského procesu, uveřejněném 

v Revue církevního práva č. 73–4/2018 na s. 15–31.
1
  

 Mezi priority Společnosti pro církevní právo patří již řadu let zdůrazňování 

nezastupitelné úlohy vězeňských kaplanů a kategoriální pastorace i služby přítomností 

zástupců církví ve veřejných institucích jako takové.  

 

 

Začátek adventu 
Západem slunce v sobotu 28. listopadu 2020 a následným slavením prvních nešpor první 

neděle adventní se mění liturgická paramenta ze zelených na fialová a zahajuje se doba 

adventní, která je v církvi již od dávných dob zasvěcena přípravě na příchod Ježíše Krista. 

Vzpomínce na Jeho první příchod v betlémské noci o prvních Vánocích lidstva, kterou si 

připomínáme na slavnost Narození Páně 25. prosince, ale i na druhý příchod našeho Spasitele 

na konci věků. Adventní období nám nabízí příležitost k vnitřnímu ztišení, intenzivní 

modlitbě a chystání se na vánoční svátky. 

 V současné nelehké době, kdy se řada z nás nemůže účastnit církevního života a často 

ani navštěvovat své nejbližší, pro nás může adventní období představovat i přes to všechno 

duchovní povzbuzení. A nadále se všichni můžeme každý den o 20.00 hodině připojovat ke 

všem, kdo se modlí rozjímavou modlitbu posvátného růžence za skončení nákazy. 

 

Všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo přejeme 

požehnané prožití adventu. 

 

                                                 
1
 Viz 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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Výlet do Kutné Hory 
Při putování naší krásnou vlastí nelze odolat a nenavštívit Kutnou Horu – město, jež je 

důvěrně známé mnoha členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo. 

Kutná Hora, původně hornická osada, se stala v průběhu dějin naší země velmi 

významným královským městem, a to z důvodů nejen církevních a politických, ale převážně 

ekonomických. Ostatně důvodem jejího založení a pojmenování jako Hora Kutná (Hory 

Kutné) byl nález a následná po staletí trvající těžba bohatých zásob stříbra. Z tohoto drahého 

kovu se v kutnohorské mincovně razily pražské groše.  

Z právněhistorického pohledu je bývalá těžba stříbra na Kutnohorsku zajímavá z toho 

důvodu, že představovala jeden z důležitých impulsů k přijetí Constitutiones iuris metallici, 

horního zákoníku z roku 1300–1305, známého spíše pod názvem Ius regale montanorum 

(Právo horního regálu). Toto dílo, jehož autorem byl italský právník Gozzius z Orveita, 

vycházelo do značné míry také z kanonického a římského práva.
2
 

 

 

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. 

 

Církevních i světských památek je v Kutné Hoře celá řada. Asi nejznámější je gotický 

chrám sv. Barbory, patronky horníků, jehož stavbu započal roku 1388 Petr Parléř ze 

švábského Gmündu a která probíhala až do konce 16. století. Významné úpravy proběhly na 

přelomu 19. a 20. století. Výsledkem je velkolepá pětilodní katedrála s typickým vnějším 

opěrným systémem a trojicí stanových střech křivkového spádu.  

                                                 
2
 Srov. MALÝ, Karel (ed.), Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 4. přepracované vydání, 

Leges, Praha, 2010, s. 111. 
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Hned vedle chrámu sv. Barbory stojí 

barokní stavba bývalé Jezuitské koleje, dnes 

sloužící jako Galerie Středočeského kraje. Za 

ní se nachází původní Zahrady Jezuitské 

koleje, které prošly kompletní revitalizací a 

nyní jsou volně přístupné veřejnosti. Mezi 

další klenoty kutnohorských církevních 

staveb patří kostel Nanebevzetí Panny Marie 

a sv. Jana Křtitele či kostel sv. Jakuba 

s charakteristickou 80 metrů vysokou věží. 

Kostel sv. Jakuba v současné době prochází 

rekonstrukcí. 

Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

         Zahrada Jezuitské koleje v Kutné Hoře. 

 

Z necírkevních staveb stojí za zmínku například pozdně gotická kašna z 15. století, či 

Vlašský dvůr – palác s bývalou mincovnou. Velké popularitě se těší dnes již světoznámá 

kutnohorská kostnice, podzemní kaple hřbitovního kostela, ve které se nachází ostatky více 

než 40 tisíc zemřelých. Při procházce centrem města pak nejedno oko potěší pohled na 

desítky nádherných měšťanských domů. Ne nadarmo je historické jádro Kutné Hory zařazeno 

na seznam Světového dědictví UNESCO. 

 

Jakub Nagy 

 

Kostel sv. Martina v Racově u Tachova má novou 

křížovou cestu 
V čísle 4/2020/2 tohoto periodika jsme informovali o pracích na záchraně původně gotického 

kostela sv. Martina v Racově u Tachova a činnosti Spolku svatého Martina Racov, který pod 

vedením manželů Jaroslava a Jiřiny Barhoňových z Tachova, členů Společnosti pro církevní 

právo, vytváří z kostela duchovní a kulturní centrum pro obyvatele z okolí. 
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 I přes nákazu a omezující opatření práce pokračují. Nejnovějším počinem je nová 

křížová cesta uvnitř kostela, která byla nedávno odhalena. Přinášíme několik fotografií 

kostela ze 14. listopadu 2020, jejichž autorem je člen Společnosti pro církevní právo, akolyta 

Štefan Bodor, blízký spolupracovník stříbrského faráře R. D. Miroslava Martiše, SChLJ, 

správce kostela. 
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Gratulace členům SPCP 
Alojz Rajmund Svedek OP z Nemšové, člen Laického bratrstva sv. Martina de Porres 

v Žilině, přijme v neděli 13. prosince 2020 ve 12.00 hod. v Katedrále sv. Šebestiána 

v Bratislavě jáhenské svěcení a stane se trvalým jáhnem Ordinariátu ozbrojených sil 

a ozbrojených sborů Slovenské republiky. Světitelem bude Mons. František Rábek, biskup 

tohoto ordinariátu. 

 

Z nové literatury 

MALÁ, Marta, Judaismus v terezínském ghettu, Nakladatelství P3K, Praha, 2019, 118 s., 

ISBN 978-80-87343-99-9.  

 

PIĘTAK, Stanislav, PINDUR, David, SPRATEK, Daniel, Dějiny evangelíků na Těšínsku od 

reformace do tolerance, Slezská církev evangelická a. v., Český Těšín, 2020, 402 s., ISBN 

978-80-87340-05-9. 
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