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Kladruby u Stříbra,
Nanebevzetí Panny Marie v neděli 16. srpna 2020: noví členové Mariánské mužské kongregace. V 1
druhé
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řadě stojí členové Společnosti pro církevní právo: Jaroslav Barhoň (třetí zleva), Bc. František Kratochvíl (pátý zleva) a Štefan Bodor
(sedmý zleva). V první řadě zleva R. D. Miroslav Martiš, SChLJ, farář stříbrský, vedle něho Mons. Thomas Schmid, zástupce mateřské
kongregace z Regensburgu. Foto: Petr Šimandl, Biskupství plzeňské.

Nový školní rok
Po prázdninách jsme s radostí přivítali začátek nového školního roku. Mezi členy a příznivci
Společnosti pro církevní právo jsou mnozí učitelé i ředitelé všech typů škol, církevních
i necírkevních, od základních (včetně základních uměleckých škol) po školy vysoké, kteří se
příprav na zahájení nového školního roku účastnili.
Na vysokých školách začíná vyučování o několik týdnů později, ale přípravy na nový
akademický rok jsou v plném proudu. Je třeba prohlédnout a upravit plány přednášek a na
těch fakultách, kde se uskutečňují akreditace různých typů studia, což se v posledních letech
stalo nikdy nekončícím procesem, upravit karty jednotlivých předmětů a vše zanést do
internetových formulářů.
V tomto periodiku, které nese nový název Zrcadlo církve, často vyzýváme k zaujetí
pro výuku náboženství ve školách a vůbec většímu zájmu jednotlivých církví a jejich
duchovních o školství. Mnohé užitečné informace přinášejí pedagogická centra jednotlivých
biskupství, jako např. Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého, viz
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum.
A ještě jedna výzva. Někteří duchovní, s nimiž jsme v pravidelném kontaktu, a kteří
jsou jinak v jiných oblastech velmi aktivní, mají obavy z toho, že by nedokázali žáky
a studenty patřičně oslovit. Jsme přesvědčeni o tom, že jsou to zbytečné obavy: vždyť je zde
Bible, která je nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro vyučování. A její obsah přece každý
duchovní zná. V oblasti výuky náboženství ve školách vždy platí: je lepší něco než nic!

Oslavili jsme 64. narozeniny Milana Badala
Vzpomínejte na vůdce vaše, kteříž vám mluvili slovo Boží ... (Žd 13,7)
24. března 2019 zemřel ve věku pouhých 62 let náš přítel
P. Mgr. Milan Norbert Badal (1956–2019), který byl beze
sporu jednou z nejvýraznějších osobností katolické církve
v českých zemích na konci minulého a začátku tohoto
století. Na své blízké máme vzpomínat nejen krátce po
jejich odchodu z tohoto světa, ale je velmi dobré si oživovat
paměť na ně i později a pamatovat na ně při svých
modlitbách i obětováním mše svaté.
Bezprostředně po Norbertových 64. narozeninách
za něho sloužil v úterý 18. srpna 2020 mši svatou R. D.
Miroslav Martiš, SChLJ, člen Vojenského a špitálního řádu
sv. Lazara Jeruzalémského, k němuž Norbert příslušel
v posledních letech svého života. Stalo se tak v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci
a sv. Kajetána v Praze v malostranské Nerudově ulici. Tento tradiční redemptoristický kostel
je v posledních letech duchovním sídlem velkopřevorství uvedeného řádu, zřízeného podle
kanonického práva.
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Ke vzpomínce jsme se připojili také my ve vedení Společnosti pro církevní právo.
Nechceme totiž zapomínat na zásluhy těch, kdo byli před námi a podléhat těm, kdo myslí jen
na sebe, a rádi zapomínají na to, co pro nás a pro věc víry udělali jiní před léty.
Milan Badal byl od mládí člověkem, který nežije v chimérách a nepodléhá snění.
Přesto však byl od svého obrácení a přijetí víry plný horlivého nadšení a nasazení pro dobrou
věc. Vstoupil do dominikánského řádu v nebezpečných podmínkách totalitního režimu. Při
obláčce přijal řádové jméno Norbert.
Pocházel z maličké obce Mokrá u Opočna, kde se 15. srpna 1956 narodil. V Opočně
byl také po svém úmrtí 24. března 2019 pohřben. Velkou část života strávil v Brně a byl
přítelem velkého množství brněnských literátů a vzdělaných kruhů. Mezi nimi byl také
evangelík Miroslav Klepáček, budoucí majitel nakladatelství Sursum v Tišnově, který byl i se
svou rodinou přítomen na přísně utajovaném Norbertově jáhenském svěcení v Lipsku v roce
1989.
Norbert absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor
knihovnictví a vědecké informace, a také teologii na podzemně působícím Generálním studiu
Československé provincie Řádu bratří kazatelů dominikánů, pod vedením ThLic. Dominika
Duky OP, který i po svém propuštění z vězení pracoval v dělnické profesi v plzeňské
Škodovce.
Norbert byl krátký čas představeným dominikánů v Brně a později členem
dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. To již vykonával funkci šéfredaktora Katolického
týdeníku. Vzhledem ke svým širokým humanitním znalostem a obdivuhodnému zvládání
úkolů v prostředí sdělovacích prostředků se záhy stal místopředsedou Rady České televize
a Rady Českého rozhlasu. Byl také přispěvatelem a do roku 2003 i provozovatelem
křesťanského internetového magazínu Christnet.cz.
Byl vzdělaným, vysoce inteligentním, jemným a vtipným člověkem, laskavým
přítelem, jak jsme se o tom přesvědčili, když nás v roce 2004 jednou pozval do rodinného
domku v Lulči u Vyškova, kde bydlel se svou maminkou, psal svou humoristickou
i kulinářskou literaturu a výborně vařil. Pečoval o gurmánsky udržovaný vinný sklep s mnoha
starými ročníky nejvzácnějších vín.
Od července 2010 byl tajemníkem a osobním kaplanem arcibiskupa pražského
kardinála Dominika Duky OP, od roku 2013 byl vedoucím tiskového odboru Arcibiskupství
pražského.
Norbert se po mnoho let účastnil jménem církve mnohých obtížných a vyčerpávajících
jednání. Bylo to mimo jiné v souvislosti s různými peripetiemi při schvalování zákona
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z roku 2012,
umožňujícímu majetkové osvobození církví od závislosti na státu. Nesl tak tíhu dne a byl
vystaven mnoha útokům a nepochopení. Je nejen jedním z myšlenkových architektů
kooperačního modelu vztahu státu a náboženských společenství v České republice, ale byl
také jeho praktickým uskutečňovatelem.
Norbert byl v roce 2011 přijat za člena Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského. Od téhož roku byl činný ve farní duchovní správě v Arcidiecézi pražské,
naposledy jako administrátor farnosti v Hostivicích. V prosinci 2018 byl jmenován
nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně.
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Jiné, podobnější vzpomínky naleznete na stránkách Aktualit Společnosti pro církevní
právo č. 4/2019/2 http://spcp.prf.cuni.cz/AKTUALITY-2019.04.2.pdf.
Záboj Horák, Jiří Rajmund Tretera

Brněnská konference se blíží
Mezinárodní vědecká konference Církev a stát, jejíž 26. ročník připravila Katedra ústavního
práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s místní
skupinou Společnosti pro církevní právo v Brně na čtvrtek 17. září 2020, se blíží.
Tento ročník má dvě témata: prvním z nich je působení náboženských společností
a jejích členů u Policie, druhým pak církevněprávní a konfesněprávní důsledky čínské
chřipky, která zachvátila celý svět.
Konference se uskuteční v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
Veveří 70,
v Brně.
Aktuální
informace
naleznete
na
internetové
adrese
http://cirkevastat.law.muni.cz/

Z 25. ročníku brněnské konference Církev a stát, 5. září 2019.
Zleva doc. Martin Škop, děkan právnické fakulty v Brně, dr. Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního
soudu ČR, P. doc. Damián Němec OP, P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP, doc. Záboj Horák.
Foto Monika Menke
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Radostné zprávy z Bratislavy
Jak jsme již informovali na stránkách tohoto periodika č. 1/2020/1, na Právnické fakultě
Univerzity Komenského v Bratislavě dochází od tohoto akademického roku 2020/2021
k výraznému posílení výuky oborů církevního a konfesního práva.
Každý ze studentů magisterského studijního programu je povinen si zvolit jeden ze tří
předmětů: Kanonické právo (právní systém Katolické církve), Konfesní právo (právo státu
a mezinárodní právo týkající se náboženské svobody) a Církevní právo na Slovensku (právo
protestantských denominací).
Velmi nás těší také zpráva od člena Společnosti pro církevní právo dr. Martina
Gregora, zástupce vedoucího Katedry římského práva, kanonického práva a církevního práva
na bratislavské právnické fakultě, který se přihlásil s iniciativou propagovat činnost
Společnosti mezi zájemci o předměty církevního práva a konfesního práva na této fakultě.
Těšíme se na další zprávy a fotografie z Bratislavy!

Členové místní skupiny SPCP ve Stříbře
jsou aktivní i ve své farnosti
Na stránkách našich periodik informujeme často o činnosti místní skupiny ve Stříbře. Její členové jsou
zároveň aktivními farníky stříbrské farnosti a okolních farností. Nyní přinášíme několik zpráv o jejich
aktivitách, které vede R. D. Miroslav Martiš, SChLJ, farář ve Stříbře.

V sobotu 8. srpna 2020 se uskutečnila vůbec poprvé pěší pouť ke kapli Panny Marie Sněžné
v Těchlovicích, nacházejících se asi 4 km od Stříbra. Tam pan farář Martiš sloužil poutní mši
svatou. Několik dní předtím vyčistil se svými nejbližšími spolupracovníky kapli, která byla
postavena v roce 1900 na místě starší dřevěné kaple. Obraz Panny Marie Sněžné je z roku
1727. Vedle kaple se nachází studna, o níž se traduje, že má svatou vodu. Slavnosti se
zúčastnilo přes 40 poutníků, mezi nimi mnozí členové Společnosti pro církevní právo.
V neděli 9. srpna sloužil R. D. Miroslav Martiš jako každý rok poutní mši svatou
v kostele svatého Vavřince v Sulislavi u Stříbra. Mezi přítomnými věřícími byl i pravidelný
účastník pouti režisér Jiří Strach, který přečetl druhé čtení. Vedení Společnosti pro církevní
právo se této krásné pouti zúčastnilo před čtyřmi lety, kdy ji organizoval člen SPCP arciděkan
Jiří Hájek, který byl tehdy stříbrským farářem a dodnes ve Stříbře jako duchovní působí.
V sobotu 15. srpna uzavřeli v kostele sv. Jakuba v Kladrubech u Stříbra sňatek Jiřina
a Jaroslav Barhoňovi z Tachova, členové Společnosti pro církevní právo, kteří patří mezi
blízké spolupracovníky faráře Martiše. Pečují také o rekonstrukci kostela sv. Martina
v Racově, o které jsme informovali v periodiku Aktuality č. 4/2020/2.
V neděli 16. srpna bylo v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
u Stříbra u příležitosti poutní mše svaté přijato za členy Mariánské mužské kongregace
12 mužů, mezi nimi členové Společnosti pro církevní právo Jaroslav Barhoň, Bc. František
Kratochvíl a Štefan Bodor (viz foto na titulní straně tohoto čísla Zrcadla církve). Účelem
kongregace je prohloubení zbožnosti a společenství mužů ze stříbrské farnosti a okolí, ale
i dalších, o něž duchovně farář Martiš pečuje. Sliby členů stříbrské kongregace přijal zástupce
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mateřské kongregace z Regensburgu Mons. Dr. Thomas Schmid, který jim udělil mariánské
odznaky. Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl řezenský biskup Mons. Rudolf
Voderholzer, slavnosti se zúčastnil také plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.
Bc. František Kratochvíl
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