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15. květen 2021, Praha, Karlův most: Dominik kardinál Duka vede průvod při oslavě sv. Jana Nepomuckého. Foto: Ferdinand Peroutka 
15 May 2021, Prague, Charles Bridge: Dominik Cardinal Duka leads the procession at the celebration of St. John of Nepomuk. Photo: Ferdinand Peroutka 
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Oslavili jsme 300. výročí blahořečení 

Jana Nepomuckého 
 

Polovina května již tradičně patří oslavám 

svátku sv. Jana Nepomuckého. Letošní slavnosti 

byly výjimečné tím, že od beatifikace našeho 

nejznámějšího světce uplynuly přesně tři staletí. 

Toto významné výročí jsme si připomínali 

v kostelech, které jsou sv. Janu Nepomuckému 

zasvěceny (v České republice jich je několik de-

sítek), ale i na dalších místech. Největší oslavy 

se tradičně konaly v Praze a v Nepomuku. 

 V sobotu 15. května 2021 byla na kruho-

vém objezdu v Nepomuku slavnostně odhalena 

nově restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého 

(foto vlevo), která byla před nedávnem nalezena 

na pozemku zrušeného řeholního hřbitova ve 

Lnářích. Sochu požehnal generální vikář česko-

budějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl. 

 V neděli 16. května sloužili čeští a morav-

ští biskupové v Nepomuku slavnostní poutní 

mši svatou, jíž předsedal Dominik kardinál 

Duka OP, arcibiskup pražský a primas český. 

Přítomen byl Mons. Charles Daniel Balvo, apoš-

tolský nuncius v České republice a také členové 

Matice Svatého Jana Nepomuckého, zástupci 

nepomuckých sportovců a dalších organizací a spolků z Nepomuku.  

 Výročí beatifikace sv. Jana Nepomuckého jsme si připomněli také v Praze, kde se v roce 

2009 obnovily Navalis, staré barokní slavnosti ke Svatému Janu Nepomuckému, které se slaví 

vždy 15. května, v předvečer svátku českého světce. Navštěvuje je velké množství lidí nejenom 

z Čech, ale z celého světa. Letošní slavnost byla zahájena v 17:30 mší svatou v katedrále sva-

tého Víta, Václava a Vojtěcha. Mši sloužil Dominik kardinál Duka. Zdůraznil statečnost Jana 

Nepomuckého. Tato vlastnost je podle Duky potřeba i na cestě ze současné koronavirové krize. 

Následovalo procesí na Karlově mostě a zvonění z kostelů zasvěcených svatému Janu Nepo-

muckému. Přesně v 19:30 se rozeznělo po celém světě symbolických 300 zvonů. Zvonilo se 

například v Polsku, Německu, Itálii, Indii, Austrálii, USA, Chorvatsku, Brazílii, Španělsku a na 

Kubě. Akci zakončil večerní koncert na hladině Vltavy. 

 V úterý 18. května proběhla v Nepomuku Modlitba za vlast. Bohoslužbu s modlitbou 

sloužil v kostele sv. Jana Nepomuckého českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, a to 

za účasti apoštolského nuncia, českých a moravských biskupů, starostů okolních měst a obcí 

a dalších hostů.  
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Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze: Jan Wolf, oceněný jako Člověk roku 2020. 

 

Připomeňme, že sv. Jan Nepomucký je patronem právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, zpověd-

níků a mostů a pro katolíky symbolem mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti. Jeho nepřehlédnu-

telným atributem je pět hvězd kolem hlavy. 

Jakub Nagy 

Foto: Martin Myslivec, Anička Guthrie (Člověk a víra) 

 

 

Noc kostelů již zítra 
 

V pátek 28. května 2021 se v kostelech a modlitebnách v celé České republice koná tradiční 

slavnost Noc kostelů. Uskuteční se v tomto roce i přes omezení způsobená nákazou. Organizá-

toři z většího počtu církví srdečně zvou k účasti na prohlídkách i zajímavých programech uvnitř 

kostelů i v přilehlých prostorách. Přehled kostelů je uveden zde https://www.nockostelu.cz/ 

 

 

Damián Němec profesorem 
 

Dovolujeme si Vám oznámit, že náš milý kolega a předseda místní skupiny Společnosti pro 

církevní právo v Olomouci, P. doc. Damián Němec OP, vyučující církevního práva na Cyrilo-

metodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, byl jmenován ke dni 8. května 

2021 profesorem. Slavnostní předání profesorského diplomu se uskuteční v pátek 4. června 

2021 ve 13:00 ve staroslavném Karolinu v Praze. 

https://www.nockostelu.cz/
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Připomínáme si 210. výročí narození svatého Jana 

Nepomuckého Neumanna 

 
V březnovém čísle diecézního magazínu Biskupství čes-

kobudějovického Setkání publikoval svůj článek nazvaný 

Nový světec z nového světa, svatý Jan Nepomucký Neu-

mann, vedoucí katedry teologických věd Teologické fa-

kulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a člen 

Společnosti pro církevní právo R. D. prof. ThLic. PaedDr. 

Martin Weis, Th.D. (na obrázku vlevo). 

 Článek vychází při příležitosti 210. výročí naro-

zení svatého Jana Nepomuckého Neumanna (28. března 

1811–5. ledna 1860), prachatického rodáka, misionáře, 

člena kongregace redemptoristů, filadelfského biskupa 

a prvního světce USA. Autor se ve svém článku zabývá 

světcovým životem, a to jak během jeho mládí v jižních 

Čechách, tak i jeho pozdějším misijním působením ve 

Spojených státech amerických. Neméně zajímavé je pak lí-

čení procesu beatifikace a kanonizace svatého Jana Nepomuckého Neumanna, jakož i plastický 

popis negativní a hysterické reakce představitelů československé komunistické totalitní moci 

na toto svatořečení, umocněné tím, že šlo o světce amerického s českými kořeny. 

  Článek je třeba doporučit zejména pro jeho poutavost, informační bohatost a čtivost, 

kterou čtenáři Revue církevního právo dobře znají ze série článků o životě a působení biskupa 

Josefa Hloucha od téhož autora (Revue č. 56, 66, 70 a 77). 

 Na tento článek pak přímo navazuje stať Život prachatické farnosti se sv. Janem N. 

Neumannem od Petra Samce, ve které autor rovněž přibližuje osobnost svatého Jana Nepomuc-

kého Neumanna a zároveň popisuje význam, jaký má tento světec pro prachatickou farnost 

a prachatický region obecně. 

Mgr. Jan Beránek 

 

Nová synodní rada ČCE zvolena 
 

V pátek 21. května 2021 zasedal v Komunitním centru sv. Matky Terezy v Praze-Hájích synod 

Českobratrské církve evangelické, nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) 

ČCE. Synod měl na programu mimo jiné také volbu členů Synodní rady, nejvyššího správního 

orgánu ČCE, který je volen na šest let. Synodním seniorem byl zvolen Pavel Pokorný, dosa-

vadní farář v Praze-Střešovicích, synodním kurátorem se stal Jiří Schneider. Nová synodní 

rada svůj úřad nastoupí 22. listopadu 2021. 

 

JUDr. Adam Csukás, Ústřední církevní kancelář ČCE 



ZRCADLO CÍRKVE 6/2021/1 5 

 

Zprávy ze Sdružení pro podporu humanizace  

zdravotnictví 
 

V rámci uvedeného sdružení se uskutečnilo několik konzultací. Mezi nimi byl rozhovor o kon-

cepčních otázkách zdravotnické péče v České republice s Ing. Mgr. Petrou Lorencovou, ne-

mocniční kaplankou v nemocnici Brandýs nad Labem a Nemocnici Nymburk.  

 V době boje se současnou nákazou má zásadní význam lékařská etika. Jednou ze skvě-

lých osobností, která vynikajícím způsobem vyučuje budoucí lékaře etiku a propaguje tento 

předmět mezi širokou veřejností, je dr. Marek Orko Vácha, katolický farář, přírodovědec a po-

pularizátor vědy. S radostí přinášíme několik informací o jeho aktivitách. 

 

Marek Orko Vácha a zásadní význam lékařské etiky 
 

R. D. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. patří mezi nejvýznamnější osobnosti zabývající 

se nesmírně důležitým oborem lékařské etiky, o čemž svědčí i skutečnost, že mimo jiné působí 

jako přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jako garant předmětu Etika 

a humanitní základy medicíny, který je pro posluchače této lékařské fakulty povinný v průběhu 

celého studia, se podílí na vzdělávání mladých lékařů v oboru, který možná bývá někdy neprá-

vem upozaďován, ale který představuje nezbytnou esenciální podmínku pro správný výkon lé-

kařské profese. Je tomu tak proto, že lékaři jsou často konfrontováni s řadou etických otázek 

a dilemat. 

 Otázkami lékařské etiky se dr. Vácha zabývá i ve svých publikacích. Zmínit lze napří-

klad tituly Etické problémy medicíny na prahu 21. století, Etika v ošetřovatelské praxi či Zá-

klady moderní lékařské etiky, na níž se autorsky spolupodílel s prof. MUDr. Radanou Königo-

vou, CSc. a s Mgr. Milošem Maurerem. Společným rysem všech těchto publikací je precizní 

propojení teoretické roviny lékařské etiky s důkladnou analýzou konkrétních etických pro-

blémů, které vyvstávají během lékařské praxe.   

 Opomenout nelze ani to, že dr. Vácha pomáhá rozvoji zájmu o etiku nejenom v rámci 

odborných, specializovaných textů a přednášek, ale i pomocí různých přednášek pro širší ve-

řejnost, které se odehrávají například na půdě České křesťanské akademie, Skautského institutu 

či knihovny Václava Havla. Záznamy některých těchto přednášek a besed je možné zhlédnout 

prostřednictvím platformy YouTube.1 

 V závěru nezbývá než opět zdůraznit význam činnosti Marka Orko Váchy pro dnešní 

svět, jelikož žádná lidská činnost, a zejména pak lékařství, nemůže existovat bez pevně stano-

vených etických standardů, od kterých se nesmí upouštět a které je třeba dodržovat za všech 

podmínek.  

Mgr. Jan Beránek 

 

 
1 Viz např. přednášku s názvem Výzvy moderní biomedicíny v lékařské etice (dostupné na: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CAHfmtpja2c>) či přednášku na téma Umírání a etické otázky s ním spo-

jené (dostupné na: <https://www.youtube.com/watch?v=FXQvmSUwra4>). 
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Zprávy ze Sdružení pro podporu výuky  

náboženství ve školách 
 

K činnosti uvedeného sdružení se přihlásila vedoucí Katechetického a pedagogického centra 

Biskupství ostravsko-opavského a koordinátorka výuky náboženství v této diecézi. Mezi dosa-

vadními členy je emeritní ředitelka církevní školy a ředitel základní umělecké školy. 

 Člen vedení Sdružení zaslal kanálu České televize ČT Edu námět na doplnění o rubriku 

Náboženství. Zároveň nabídl nahrávky biblických hodin, které vede prof. Jiří Rajmund Tretera, 

uveřejňované na stránkách Společnosti pro církevní právo http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-

pravniky/ 

 

Zprávy ze Sdružení pro hmotnou podporu nábo-

ženských institucí (desátkové hnutí) 
 

Do uvedeného sdružení se přihlásilo několik nových členů z Prahy, Stříbra a Brna, z nichž 

všichni platí dobrovolné desátky katolické církvi a s ní spojeným institucím již větší počet let. 

Vedení Sdružení obdrželo i několik záporných reakcí jednoho člena SPCP, který vyjádřil svou 

nevoli církvi cokoli platit.  

 

Děkanem Svatovítské kapituly znovu zvolen člen 

Společnosti pro církevní právo 
 

Při řádném zasedání Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze dne 13. dubna 2021 byl děkanem 

této kapituly znovu zvolen A. R. D. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek. Dominik kardinál Duka OP, 

arcibiskup pražský, jeho volbu potvrdil a ve smyslu stanov kapituly ho s účinností od 1. čer-

vence 2021 do 30. června 2026 jmenoval děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 
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