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Praha, Staroměstské
náměstí v sobotu 15. srpna 2020 dopoledne: v rámci oslav požehnání mariánského sloupu je přenášen
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z Týnského chrámu obraz Panny Marie Rynecké, aby byl vložen do sankturária v podstavci sloupu. Obraz nese Petr J. Řehoř, GCLJ,
rytíř a kancléř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, po jeho levici nese svíci Mgr. Jan Czernin, rytíř řádu Maltézských rytířů a po jeho
pravici Karel Tlustý, familiář rytířů Panny Marie v Jeruzalémě. Foto Martina Řehořová, Člověk a víra.

Sloup Panny Marie posvěcen
V sobotu 15. srpna 2020, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, byl na Staroměstském
náměstí v Praze kardinálem Dominikem Dukou, OP, arcibiskupem pražským a primasem
českým, posvěcen obnovený mariánský sloup. Této historické události se aktivně účastnilo
několik členů Společnosti pro církevní právo, mezi nimi Mgr. Jan Czernin, Vojtěch Círus
a Jan Wolf. Přinášíme čtenářům jejich dojmy z této krásné a povznášející události.
Duchovní slovo Mgr. Jana Czernina
V sobotu 15. srpna 2020 mi bylo opravdu velkou ctí doprovodit jako ceroferář obraz P. Marie
Rynecké (dotýkanou kopii původního gotického obrazu, požehnaného papežem Benediktem
XVI. při jeho návštěvě Brna v září 2009) k instalaci v kapličce v podstavci mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí. Přenesl jej stavitel obnoveného sloupu Petr Řehoř, rytíř
a kancléř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Při této slavnosti požehnání sloupu a vzdání hluboké úcty a vděčnosti Matce Boží
jsem si vzpomněl na velmi dobrou radu mužům: kdo chce učinit dítě opravdu šťastným, ať
miluje jeho matku. Je proto třeba ctít a následovat i naši nebeskou matku, aby nás přiváděla
k Ježíši co nejblíže!
Kéž vnímáme obnovený mariánský sloup především v tomto vlastním, pravém
a pozitivním smyslu!
Mgr. Jan Czernin, soudce

Reportáž Vojtěcha Círuse
Obřadem posvěcení sloupu byla ukončena jeho obnova, jež začala 14. února 2020 a jejíž
stavební stránka byla dokončena 4. června umístěním sochy Panny Marie Immaculaty na
vrchol sloupu.
Samotnému aktu požehnání mariánského sloupu předcházela mše svatá v chrámu
Matky Boží před Týnem. Hlavním celebrantem byl Dominik kardinál Duka, mezi
koncelebranty byla řada biskupů a představených řeholních řádů.
Z důvodu očekávaného širokého zájmu se mše v samotném Týnském chrámu mohli
zúčastnit pouze pozvaní hosté. Zbytek poutníků se od časného rána shromažďoval na
Staroměstském náměstí, kde byly umístěny dvě velkoplošné obrazovky, jejichž
prostřednictvím byla bohoslužba přenášena.
Ve svém kázání během mše svaté pražský arcibiskup vyzdvihl historický význam
mariánského sloupu jako projevu úcty a vděčnosti všech Pražanů za úspěšnou obranu před
Švédy, přičemž obnovený sloup je tak příležitostí k odpuštění, smíření a k podání ruky, a je
jen na nás, jak s touto možností naložíme. Rovněž vzpomněl, že o výstavbu původního sloupu
se významně zasloužil císař Ferdinand III., osobnost hlubšího duchovního rozměru a pravý
ctitel Panny Marie, jehož rekatolizační postoje byly mnohem mírnější, než tomu bylo
v případě jeho otce Ferdinanda II. Proto může být mariánský sloup vnímán jako součást
zmírnění a revize nemorální zásady cuius regio, eius religio (čí je území, toho je i
náboženství), jež byla součástí mírové smlouvy mezi protestantskými a katolickými
panovníky, uzavřené v Augsburgu v roce 1555.
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Kardinál Duka udělil těm, kdo se významně zasloužili o návrat mariánského sloupu na
Staroměstské náměstí, medaile arcibiskupství pražského. Mezi nimi byli sochař Petr Váňa,
Jan Wolf a Petr Řehoř.
Bezprostředně po mši svaté přešli za zpěvu Loretánské litanie účastníci mše svaté
v Týnském chrámu na Staroměstské náměstí, kde se připojili k ostatním tam shromážděným
poutníkům. Poté sochař Petr Váňa umístil kopii milostného obrazu Panny Marie Rynecké do
kamenného sanktuáře v podnoží mariánského sloupu. Toto sanktuárium je specifikum
pražského mariánského sloupu, které nemá ani vídeňský, ani mnichovský sloup. Podle tradice
měl tento mariánský obraz na krku zavěšen staroměstský purkmistr Mikuláš František Turek
z Rosentalu při bojích se Švédy na Karlově mostě.
Po uložení obrazu a uzamčení umělecky vytepané mříže následovaly slavnostní
zdravice, které přednesli pan Karel Kavička, místopředseda Společnosti pro obnovu
mariánského sloupu, Petr Hejma, starosta městské části Praha 1, Jan Wolf, zastupitel hl. m.
Prahy a předseda výboru pro kulturu a nakonec sochař Petr Váňa.
Poté pronesl kardinál Duka žehnací modlitbu sloupu. Následoval zpěv Salve Regina,
po němž se arcibiskup pražský rozloučil krátkým projevem se všemi přítomnými a poděkoval
jim za účast a neutuchající podporu obnovy sloupu, čímž tato historická chvíle skončila.
Vojtěch Círus, student Právnické fakulty UK,
tajemník redakce Revue církevního práva

Vlevo: Petr Váňa vkládá obraz Panny Marie Rynecké do kapličky mariánského sloupu
Vpravo: kardinál Dominik Duka žehná sanktuář i mariánský sloup
Foto Martina Řehořová, Člověk a víra

Z projevu Jana Wolfa
Vaše Eminence, vaše excelence, vážení duchovní, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé
hlavního města Prahy, vzácní hosté, poutníci, sestry a bratří,
dovolte mi Vás všechny i diváky televize Noe přivítat na Staroměstském náměstí, na
jednom z nejstarších náměstí v naší vlasti, a to při slavnosti žehnání znovuobnoveného
mariánského sloupu. Podíváme-li se do historie našeho národa, je nám zřejmé, že od přijetí
křtu kněžnou svatou Ludmilou a jejím manželem knížetem Bořivojem I. je v naší zemi Panna
Maria uctívána a velebena jako naše národní ochránkyně a patronka. Svatý Václav, a stejně
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i otec Vlasti, císař římský a král český
Karel IV., lid český, moravský
i slezský, a samozřejmě také Pražané,
se po staletí modlili a s prosbami
obraceli k té, která je měla vyslyšet.
Tak se stalo i roku 1648, kdy po
již podepsaném Vestfálském míru mělo
být vydrancováno Staré a Nové Město
pražské švédskými vojsky. V čele
obránců Prahy složených z Pražanů,
mezi nimi velkého počtu jezuitů,
studentů a židů, byl nesen obraz Panny
Marie Rynecké, jemuž bylo za až
zázračné zachránění Prahy děkováno.
Na znamení díků bylo v roce 1650
rozhodnuto o vystavění mariánského
sloupu na tomto náměstí a 13. července
léta Páně 1652 byl za přítomnosti
císaře římského a krále českého
Ferdinanda
III.
Habsburského
slavnostně požehnán arcibiskupem
pražským Arnoštem z Harrachu. Sloup
zde stál až do 3. listopadu 1918, kdy
Staroměstské náměstí při požehnání mariánského
byl v revolučních dnech vzniku nového
sloupu 15. srpna 2020
Foto Lucie Horáčková československého státu nekulturně, až
barbarsky stržen. [...]
A pak se stane zázrak. V době, kdy se ve světě strhávají sochy a ničí obrazy, [...]
rozhodne Zastupitelstvo hlavního města Prahy o návratu mariánského sloupu na Staroměstské
náměstí. Obnovení mariánského sloupu dnes ještě asi nedokážeme úplně docenit, ale návrat
Panny Marie na hlavní náměstí v zemi, věřím, předznamenává budoucí dobré časy v našem
státě, dnes tak postiženém pandemií virového onemocnění a s ním spojenými důsledky. [...]
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na návratu mariánského sloupu podíleli.
Společnosti pro obnovu mariánského sloupu a všem jejím členům. Všem těm žijícím i již
zemřelým, kteří se za svůj život byť jen jedenkrát za návrat sloupu pomodlili. Stejně tak i těm,
kdo v Boha nevěří, ale jejich srdce jim napovídala, že Staroměstské náměstí bez mariánského
sloupu není úplné. Všem zastupitelkám a zastupitelům hlavního města Prahy, kteří 23. ledna
letošního roku hlasovali pro obnovení sloupu, vám všem přítomným na této dnešní slavnosti,
že jste se i v této nelehké době nebáli a rozhodli se přijít na dnešní slavnost. A v neposlední
řadě chci poděkovat za 23 let práce na tomto sloupu jeho autorovi, sochaři Petru Váňovi
a jeho bratrovi Tomáši Váňovi, sochaři Hynku Shejbalovi a všem dalším, kdo se na vzniku
tohoto nádherného díla podíleli. [...]
Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
Zastupitelstva hlavního města Prahy
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Obhájce Brna Martin Středa SJ má v Brně sochu
Současně
s posvěcením
obnoveného
mariánského sloupu v Praze došlo dne
15. srpna 2020, o svátku Nanebevzetí Panny
Marie, k požehnání nového pomníku, který
Brňané postavili vůdci obrany tohoto města
před Švédy.
Odhalení sochy Martina Středy
připadlo nejen na veliký církevní svátek, ale
také na Den Brna, kdy si Brňané připomínají
záchranu města Brna před dobytím a
vydrancováním Švédy v roce 1645. Socha
stojí před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, kde byl pater Martin Středa rektorem
koleje a kde je také pohřben.
Obléhání Brna Švédy v roce 1645
bylo důležitou vojenskou událostí třicetileté
války. Necelých 1500 Brňanů ubránilo
město před skoro 30 tisíci Švédy. „Martin
Středa organizoval obranné oddíly studentů
a všem obráncům poskytoval velmi
potřebnou a účinnou duchovní podporu. A
Snímek sochy Martina Středy v Brně pro Zrcadlo
stal se tak jedním z hlavních strůjců
církve pořídil Ivo Stratil
konečného úspěchu,“ uvedla primátorka
města Brna Martina Vaňková.
„Jsem ráda, že i toto slavné období našich dějin bylo zahrnuto do projektu Sochy pro
Brno,“ sdělila Vaňková. „Vzdáváme tak hold Martinu Středovi i neohroženým Brňanům, kteří
nenechali své město napospas nepříteli,“ dodala.
Autorem sochy je Jan Šebánek. „Autor vtělil do svého díla legendu o duchovní a
mravní síle, která překonala sílu hrubou, symbolizovanou dělovou koulí,“ okomentovala
Vaňková. Legenda totiž praví, že poslední vystřelená dělová koule dopadla ke Středovým
nohám a zůstala nehybně ležet. „Je to srozumitelné a zároveň hluboké poselství, které
neztratilo nic na své aktuálnosti,“ řekla Vaňková.
Na závěr soše požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. „Žehnání je modlitba,
aby tato socha zde nestála jen tak nadarmo, aby v nás vzbuzovala touhu poznat naše kořeny a
abychom si mohli zamilovat i to, co je před námi,“ vysvětlil Cikrle. „Doufám, že Brňané tuto
sochu přijmou a budou se z ní dlouho těšit,“ vyjádřil přání autor sochy Jan Šebánek.
Vzpomínka ctihodného Martina Středy se slaví 26. srpna, tedy letos příští týden ve
středu.
Zpracováno podle regionálního zpravodajského webu Brněnská drbna
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Brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle žehná soše ctihodného Martina Středy
Foto z webu Brněnská drbna

Nové názvy periodik SPCP
Po řádném uvážení se redakce periodik Společnosti pro církevní právo rozhodla změnit název
čtrnáctideníku Aktuality na Zrcadlo církve, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha –
Brno – Olomouc – Stříbro. Současně se mění název měsíčníku Newsletter na Church
Reporter, Newsletter for the English speaking members and friends of the Church Law
Society Prague – Brno – Olomouc – Stříbro.
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Z návštěvy vedení Společnosti pro církevní právo
ve stříbrské místní skupině
Od soboty 1. srpna do pátku 7. srpna 2020 se ve Stříbře konalo setkání vedení místní skupiny
Společnosti pro církevní právo se zástupci jejího ústředí. Z řady radostných okamžiků, které
jsme spolu prožili, přinášíme několik snímků.
Byli jsme svědky obrovského misijního entuziasmu stříbrského faráře a člena SPCP
Mgr. Miroslava Martiše, SChLJ, který nám ukázal valnou část ze zhruba 20 kostelů a dalších
sakrálních staveb, které s hlubokým zájmem spravuje jako farář stříbrské farnosti a
administrátor excurrendo sousední farnosti v Kladrubech u Stříbra.
V neděli 2. srpna sloužil předseda SPCP P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP jako hlavní
celebrant v kostele Všech svatých ve Stříbře mši svatou a pronesl kázání na text Matoušova
evangelia 14,13–21 (o zázračném rozmnožení chlebů). Na zahájení mše svaté přivítal
P. Martiš prof. Treteru a doc. Horáka a připomněl jejich deset let trvající každoroční návštěvy
stříbrského kraje, které započaly díky zakládajícímu členu Společnosti pro církevní právo
P. Mgr. Jiřímu Hájkovi, arciděkanu ve Stříbře, který dále aktivně působí v duchovní správě ve
Stříbře.

P. Jiří Rajmund Tretera káže při mši svaté v kostele Všech svatých ve Stříbře v neděli 2. srpna 2020
Foto František Kratochvíl
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Obdivovali jsme, jak daleko postoupily renovační práce na faře u kostela sv. Jakuba v Kladrubech za
posledního půl roku, který uběhl od naší poslední návštěvy v lednu tohoto roku. Na počest nedávného
životního výročí prof. Tretery uspořádal P. Martiš ve velkém sále slavnostní oběd.

Nahoře: slavnostní oběd na nově
renovované
faře
v Kladrubech
u Stříbra v neděli 2. srpna 2020
Foto Miroslav Martiš

P. Jiří Rajmund Tretera a P. Miroslav
Martiš před kaplí Panny Marie Sněžné
v Těchlovicích u Stříbra – místa konání
obnovené pěší pouti ke cti Panny
Marie, která se uskutečnila 7. srpna
2020 za účasti více než čtyřiceti
poutníků z celého kraje
Foto Záboj Horák
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Z návštěvy premonstrátského opatství v Teplé 4. srpna 2020
Zleva opat Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem a prof. Jiří Rajmund Tretera OP
Foto Záboj Horák
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Vlevo: z návštěvy z ruiny povstávajícího a již opět funkčního kostela Narození Panny Marie
v Záchlumí u Stříbra 5. srpna 2020
Foto Miroslav Martiš
Vpravo: z návštěvy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Městě Touškově 6. srpna 2020.
Zleva Záboj Horák, Jiří Rajmund Tretera a Mons. Vladimír Gajdušek, farář v Městě Touškově a
oficiál církevního soudu v Plzni
Foto Miroslav Martiš

Profesor Edward Górecki oslavil 90. narozeniny
Dne 3. srpna 2020 se dožil věku 90 let prof. Edward Górecki, emeritní profesor kanonického
práva na katedře církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF UP), kněz Vratislavské arcidiecéze (Polsko).
Pan profesor se narodil 3. srpna 1930 ve Stonavě (Československo) jako syn Jana
Góreckého a Sofie rozené Rybové. Teologii studoval v letech 1949–1950 na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v letech 1959–1963 na Papežské
teologické fakultě ve Vratislavi (Wrocław). V letech 1963–1967 se specializoval na
kanonické právo na Katolické univerzitě v Lublinu (Polsko). V roce 1967 získal titul magistr
a licenciát kanonického práva (Mgr. a ICLic.), v roce 1972 pak doktorát v témže oboru
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(ICDr.). V roce 1990 se habilitoval na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi a v roce 1995
získal titul profesora.
V letech 1967–1969 vykonával funkci obhájce manželského svazku u
Arcibiskupského soudu ve Vratislavi, v letech 1969–1994 byl vicekancléřem arcibiskupské
kurie tamtéž. V téže době byl členem různých církevních konzultačních grémií. Od roku 1971
vyučoval kanonické a konfesní právo na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi a v letech
1979–2005 byl na téže fakultě vedoucím katedry kanonického práva. V Olomouci vyučoval
církevní právo od roku 1991. Byl vedoucím katedry církevního práva CMTF UP od založení
katedry v roce 1997, a to až do června 2005. Na CMTF UP vedl 2 doktorské, 14 licenciátních
a 97 diplomových prací; v Polsku vedl mnoho dalších doktorských, licenciátních a
diplomových prací.

Procházka ve vratislavských ulicích: prof. Edward Górecki (vlevo) a doc. Damián Němec
Foto Monika Menke
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Okruhy jeho zájmů jsou rozmanité: manželské právo, otázky kolegiality
a ekumenismu v církvi, oblast řízení církve především v rovině farností, obecné normy a
teorie církevního práva.
V češtině publikoval dvě monografie: Obecné normy Kodexu kanonického práva I.-II.,
Matice cyrilometodějská, Olomouc, 1993 a 1994, a Církev se uskutečňuje ve farnosti, Matice
cyrilometodějská, Olomouc, 1996, 180 s. A také několik článků v odborných sbornících
a skripta k výuce.
V polštině zveřejnil desítky článků a 39 odborných studií z církevního práva
publikovaných v odborných kanonistických, teologických a jiných periodicích Prawo
Kanoniczne, Warszawa, Colloquium Salutis a Wrocławski Przegląd Teologiczny, Wrocław,
Chrześcijanin w świecie, Warszawa, a v jubilejních sbornících vydaných k poctě významných
vědeckých pracovníků.
V prosinci 2008 se podílel na práci (polské) Státní akreditační komise při kontrole
Institutu kanonického práva na Fakultě práva, kanonického práva a správy Katolické
univerzity Jana Pavla II. v Lublině. Je superrecenzentem pro Ústřední komisi ohledně stupňů
a vědeckých titulů ve Varšavě. Je členem dvou mezinárodních kanonickoprávních
společností: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) a Society
for the Law of the Eastern Churches (Wien).
Vědecké i pastorační působení prof. Góreckého bylo oceněno ve Vratislavské
arcidiecézi hodností preláta, potvrzené Apoštolským stolcem 9. prosince 1984. V Olomoucké
arcidiecézi byla jeho pomoc při obnově CMTF UP po roce 1990 oceněna jak udělením titulu
čestného kanovníka olomoucké kapituly, na Univerzitě Palackého udělením její zlaté medaile
v roce 2010.
Jako jeho studenti mu přejeme hodně zdraví a Božího požehnání a krásný podzim
života.
Monika Menke, Damián Němec

Z nové literatury
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