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7. srpen 2014: František Kratochvíl uvádí koncert Zlatíček ze Stříbra v rámci Kulturního léta v Senátu PČR ve Valdštejnské 
zahradě na Malé Straně v Praze. 
7th August 2014: František Kratochvíl presents the Band Zlatíčka ze Stříbra concert as part of the Cultural Summer in the Senate 
of the Parliament of the Czech Republic in the Wallenstein Garden in Malá Strana in Prague. Foto Senát PČR 
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Druhé vydání Církevního práva právě vyšlo 
 

Ve středu 20. října 2021 jsme obdrželi z nakladatelství Leges radostnou zprávu, že právě došlo 

k vyskladnění publikace TRETERA, Jiří Rajmund a HORÁK, Záboj, Církevní právo, 

2. přepracované a doplněné vydání. Knihu recenzovali profesor JUDr. Antonín Ignác Hrdina, 

DrSc., docent JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., a JUDr. Adam Csukás, Ph.D. 

Kniha má 440 stran. Lze ji objednat v e-shopu nakladatelství Leges, Praha, na adrese 

https://www.knihyleges.cz/cirkevni-pravo-2-vydani 

 

 

 

https://www.knihyleges.cz/cirkevni-pravo-2-vydani
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Konference o kategoriální pastoraci v Emauzích 
 

Ve čtvrtek 14. října 2021 se v historickém refektáři benediktinského opatství v Praze–Emauzích 

uskutečnila konference s názvem Společně, Kaplanská služba v kategoriální pastoraci. 

Konferenci připravila Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Českou biskupskou 

konferencí, Ekumenickou radou církví v ČR, Asociací nemocničních kaplanů, Katolickou 

asociací nemocničních kaplanů v ČR, Vězeňskou duchovní službou, Duchovní službou AČR 

a Duchovní službou Policie České republiky. 

 

 
 

Zprava stojí Mgr. et Mgr. František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví. 

V první řadě sedí biskupové Mons. Josef Nuzík z Olomouce a Mons. Zdenek Wasserbauer z Prahy. 

Foto ČKA 
 

Program konference začal v 9 hodin ráno registrací účastníků, přivítáním hostů a oficiálním 

zahájením. Konferenční den byl rozdělen do dvou hlavních úseků. Tématem první části 

konference, jejího dopoledního bloku, byly Výzvy pastorace v oblasti policejního, 

vězeňského, armádního a nemocničního kaplanství. 

Nejprve vystoupili policejní kaplan plk. Jiří Ignác Laňka, Th.D., katolický jáhen, 

s příspěvkem Kaplani pro ... a hlavní vězeňský kaplan Mgr. Otto Broch, katolický jáhen, 

s referátem na téma Kaplan mezi člověkem a Bohem. Poté se ujal slova hlavní vojenský kaplan, 
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plk. gen. štábu Mgr. Jaroslav Knichal, katolický kněz, který pojednal o Službě přítomnosti 

v krajní situaci. Dopolední blok konference zakončil pplk. v záloze Mgr. Pavel Ruml, 

evangelický duchovní, kaplan Ústřední vojenské nemocnice Praha, jenž přednesl příspěvek 

s názvem Memento mori. Následovala přestávka, práce ve skupinách, reflexe zkušeností 

a příprava podnětů k panelové diskusi. 

Odpolední část konference byla věnována tématu Smysl kaplanské služby. Vystoupil v ní 

plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, zakladatel duchovní služby v Armádě ČR. Dalším 

řečníkem byl evangelický teolog profesor Pavel Hošek, kazatel Církve bratrské, první 

viceprezident ČKA. Po půlhodinové přestávce vyvrcholila konference panelovou diskusí, které 

se zúčastnil biskup Mons. Zdenek Wasserbauer, pražský generální vikář, posléze prezident 

České křesťanské akademie Mons. Tomáš Halík, profesor Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy a farář akademické farnosti v Praze, poté následovali nově zvolený synodní senior 

Českobratrské církve evangelické Mgr. Pavel Pokorný a generální sekretář Ekumenické rady 

církví v ČR Mgr. Petr Jan Vinš, starokatolický kněz. 

Záznam přednášek a diskuse je uveřejněn na kanálu ČKA na Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnRq4jk4CrE6JWaoqXNVtxtuB1ABX1UD 

 

 
 

Zleva Mons. Tomáš Halík, Mons. Tomáš Holub, prof. Pavel Hošek. Foto ČKA 
 

Vedení Společnosti pro církevní právo má velikou radost a vyjadřuje své upřímné díky 

organizátorům a účastníkům konference, neboť je nutno napomáhat dalšímu rozšíření 

kategoriální pastorace ve veřejných institucích coby služby, jíž církve v České republice 

poskytují celé společnosti, věřícím i nevěřícím. Konference navázala na odborná shromáždění 

již dříve organizovaná Českou křesťanskou akademií i její Právní sekcí a kolektivním členem 

Společností pro církevní právo v Praze i v Brně, včetně Mezinárodní konference IV. Pražské 

rozhovory o církvích a státu, uskutečněné již před dvěma roky. 

Jakub Nagy 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnRq4jk4CrE6JWaoqXNVtxtuB1ABX1UD
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Edward Górecki 

 
S lítostí jsme přijali zprávu, že předevčírem odešel 

na věčnost profesor Edward Górecki (1930–2021), 

kanonista, prelát a kněz arcidiecéze vratislavské 

(Wrocław), který zasvětil mnoho let práci v řízení 

arcidiecéze, práci pro místní církevní soud, 

a především práci při výuce a výchově kněží i laiků 

na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi, 

Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci a dalších odborných 

pracovištích. Pan profesor vynikal nejen v odborné, 

ale i v lidské rovině, když s velkou trpělivostí, 

životní moudrostí a nadhledem usměr-ňoval kroky 

studentů v porozumění kanonickému právu jako 

nástroji, sloužícímu k dobrému životu jedince 

i společenství církve. Informace o pohřební mši 

svaté a uložení těla naleznete na úmrtním oznámení 

v příloze k tomuto číslu Zrcadla církve. 

 

Mládí a doba studií 
Edward Górecki se narodil 3. srpna 1930 ve Stonavě v československé části Těšínska jako syn 

Jana Góreckého a Sofie rozené Rybové. V roce 1936 mu zemřel otec, který pracoval jako 

horník. Rodinu živila pouze matka. Ta se v roce 1938 znovu provdala.  

Základní školu Edward navštěvoval ve Stonavě. Po porážce Polska Německem na podzim 

1939 byl vyučovací jazyk i na základní škole německý. Od svých čtrnácti let musel pracovat 

v dolech, protože nemohl na území připojeném k Německu studovat gymnázium. Gymnázia 

s českým nebo polským vyučovacím jazykem tam byla uzavřena. Po ukončení války studoval 

na gymnáziu v Orlové (1945–1947) a na lyceu v polském Těšíně, kde maturoval 9. června 

1949. Poté nastoupil do arcibiskupského semináře v Olomouci a začal zde svou formaci a studia 

na bohoslovecké fakultě. Po uzavření olomoucké fakulty v létě 1950 uposlechl výzvy 

československých biskupů nenastoupit na pražskou, komunisty zmanipulovanou 

bohosloveckou fakultu, a proto byl povolán k nástupu na vojenskou pracovní službu 

u pověstných Pomocných technických praporů Československé lidové armády, známých pod 

zkratkou PTP (1950–1952). Po návratu z vojny pracoval několik let ve stavebním podniku. 
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Stále toužil po přípravě ke kněžství, což mu nebylo československými komunistickými 

úřady umožněno. 4. října 1959 se mu podařilo dosáhnout toho, aby mohl odejít do Polska jako 

„repatriant“, tam pokračovat ve své přípravě na kněžství, což v Československu tehdy pro něho 

nebylo možné. Ještě v říjnu 1959 byl přijat do semináře ve Vratislavi a na základě indexu 

z Olomouce rovnou do třetího ročníku tamní teologické fakulty. 21. prosince 1960 přijal 

ostiariát a lektorát, 20. prosince 1961 exorcistát a akolytát, 17. června 1962 subdiakonát 

a 24. června 1962 diakonát. Absolventskou práci psal na téma Przyczyny ateizmu 

współczesnego (Příčiny současného ateismu). Kněžské svěcení přijal z rukou biskupa Andrzeje 

Wronky ve farním kostele sv. Bonifáce ve Vratislavi dne 23. června 1963, kde nastoupil ke 

svému prvnímu kaplanskému místu. 

 

Pastorační působení a vědecký růst 
Mladý kněz Górecki působil u sv. Bonifáce velmi krátce, do poloviny srpna 1963, pak také 

krátce ve farnosti Panny Marie Pomocné (Wspomożenia NMP Wrocław-Ciążynie). Poté byl 

z rozhodnutí svého ordináře na podzim poslán na specializační studia kanonického práva do 

Lublina na Katolickou univerzitu lublinskou (dále jen KUL). Magisterskou a licenciátní prací 

na téma Powstanie i rozwój małżeńskiej przeszkody uroczystego ślubu czystości od założenia 

Kościoła do Dekretu Gracjana (Vznik a vývoj manželské překážky slibu čistoty od založení 

církve do Graciánova dekretu) ukončil základní specializační studia v roce 1967. 

O prázdninách se věnoval pastorační pomoci ve Vratislavi a v Prusicích.  

Po dosažení licenciátu byl povolán zpět, k práci ve vratislavské arcidiecézní kurii. 

1. července 1967 byl jmenován obhájcem svazku vratislavského soudu (tuto funkci vykonával 

do 17. března 1970), také se dále věnoval akademické pastoraci. 1. července 1969 se stal 

vicekancléřem arcibiskupské kurie, především pro úkoly pokoncilní reorganizace.  

Kromě pastoračních a didaktických aktivit se věnoval přípravě své doktorské práce; krátce 

získal stipendium na univerzitě ve Vídni (1971). Poté začal přednášet konfesní a od roku 1972 

i kanonické právo na vratislavské teologické fakultě. 22. dubna 1972 obhájil doktorskou tezi 

s názvem Powstanie i rozwój małżeńskiej przeszkody uroczystej profesji zakonnej do 

Bonifacego VIII (Vznik a vývoj manželské překážky řeholní profese do Bonifáce VIII.) pod 

vedením proferora Józefa Rybczyka. Na vratislavské fakultě byl jmenován odborným 

asistentem a 18. června 1979 zástupcem profesora a vedoucím katedry kanonického práva.  

 

Odborná kanonickoprávní činnost  
Během svého dlouhého působení publikoval profesor Górecki velké množství vědeckých prací, 

především odborných článků, vedl práce studentů i přípravy doktorátů jak v Polsku, tak v České 

republice. Habilitoval se 22. června 1990 jako první docent papežské teologické fakulty ve 

Vratislavi, který získal habilitaci na tomto vzdělávacím institutu, přednáškou na téma 

Współudział katolików i niekatolików w Sakramencie Pokuty w prawodawstwie kodeksowym 

z 1917 i 1983 roku (Spoluúčast katolíků a nekatolíků na svátosti pokání v zákonodárství kodexů 

z let 1917 a 1983) a prací Communicatio in sacramento paenitentiae w kodeksach prawa 

kanonicznego z 1917 i 1983 roku (Communicatio in sacramento paenitentiae v kodexech 

kanonického práva z let 1917 a 1983).  
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V roce 1990 začal na žádost opolského biskupa Alfonse Nossola přednášet kanonické právo 

v semináři v Nyse a na žádost olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka z 28. ledna 1990 

také dojíždět na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci 

(dále jen CMTF UP). 1. prosince 1991 byl jmenován docentem a 10. prosince 1995 

mimořádným profesorem na papežské teologické fakultě ve Vratislavi, profesorem 

teologických věd byl jmenován 28. ledna 1999. Řádným profesorem na Institutu pastorální 

teologie papežské teologické fakulty ve Vratislavi byl jmenován se souhlasem Kongregace pro 

katolickou výchovu 1. prosince 2001.  

Dvakrát mu bylo nabídnuto místo na fakultě kanonického práva na KUL, které ale 

s odůvodněním nutnosti své přítomnosti na fakultě ve Vratislavi odmítl. Katedru kanonického 

práva ve Vratislavi vedl do roku 2005, kdy předal vedení katedry profesoru Wiesławu Wenzovi. 

Má hlavní podíl na znovuvytvoření katedry kanonického práva CMTF UP, kterou vedl od jejího 

vzniku v roce 1997 až do června 2005, kdy předal vedení dr. Damiánu Němcovi OP. Oba 

zmiňovaní nástupci profesora Góreckého byli jeho studenty. 

Profesor Górecki se zabýval především problematikou obecných norem CIC/1983, 

postavením laiků v církevních strukturách, právní eklesiologií, manželským právem, otázkou 

kolegiality a ekumenismu v církvi. V češtině publikoval dvě monografie, několik článků 

v odborných sbornících a skripta k výuce. V polštině uveřejnil desítky článků, z toho 

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 publikacích vydaných k poctě významných vědeckých pracovníků. Byl autorem 

mnoha recenzí. 

V prosinci 2008 se podílel na práci polské Státní akreditační komise při kontrole Institutu 

kanonického práva na Fakultě práva, církevního práva a správy Katolické univerzity Jana 

Pavla II. v Lublině. Byl super-recenzentem pro Ústřední komisi ohledně stupňů a titulů ve 

Varšavě. 

Z jeho vědeckých prací vybíráme monografie, které psal česky a byly publikovány jen 

v češtině. Jsou to: Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II., část I + II, 

Olomouc, 1993, 1994, a Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc, 1996. 

Na CMTF UP vedl 2 doktorské, 14 licenciátních a 97 diplomových prací; v Polsku vedl 

6 doktorských, 11 licenciátních a 47 diplomových prací. 

 

Vyznamenání 
Vědecké i pastorační působení profesora Edwarda Góreckého bylo oceněno v arcidiecézi 

vratislavské hodností preláta, potvrzené Apoštolským stolcem 9. prosince 1984. V Olomouci 

byla jeho pomoc při obnově CMTF UP od roku 1990 oceněna udělením titulu čestného 

kanovníka olomoucké kapituly a udělením zlaté medaile Univerzity Palackého v červnu 2010.  

Profesor Górecki byl členem mezinárodních kanonistických organizací Consociatio 

International Studio Iuris Canonici Promovendo v Římě (od roku 1983) a Society for the Law 

of Eastern Churches ve Vídni (od roku 1990). byl zakládajícím členem (od roku 1990) 

a dlouholetým místopředsedou polského Stowarzyszenia Kanonistów Polskich v Lublině. 

 

Monika Menke, Damián Němec, Jiří Rajmund Tretera 
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Dvě fotovzpomínky na arciděkana Jiřího Hájka  

(1935–2021) 
Z návštěvy manželů Marty 

a Ferdinanda Peroutkových na 

faře ve Stříbře, někdy před pěti 

lety… 

 

Foto Ferdinand Peroutka 

 

 

 

 

 

 
Vzpomínka na oslavu 86. narozenin Jiřího Hájka, která 

se konala 24. dubna 2021 ve Stříbře, v domě pana 

ředitele Františka Kratochvíla, předsedy farní rady. 

V pozadí za otcem Jiřím je otec Miroslav Martiš, farář 

stříbrský.  

Vpředu narozeninový dort s ohňostrojem. 

 

Foto František Kratochvíl 
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Blíží se 25. říjen – den šedesátých narozenin 

pana ředitele Kratochvíla 
 

25. října 2021 vzpomeneme šedesátin Bc. Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké 

školy Stříbro, předsedy Místní skupiny Společnosti pro církevní právo ve Stříbře a člena její 

Kontrolní komise, předsedy farní rady římskokatolické farnosti u děkanského kostela Všech 

svatých ve Stříbře, předsedy Mariánské mužské Kongregace Plzeňské diecéze, pozounisty, 

textaře, dlouholetého uměleckého vedoucího dětského dechového orchestru Zlatíčka ze Stříbra 

atd. atd. 

Pan ředitel František Kratochvíl se narodil 25. října 1961 ve Švihově, nedaleko slavného 

vodního hradu, jímž je toto západočeské město v podhůří Šumavy pověstné nejen po celých 

Čechách, ale i daleko v cizině. 

K poctě pana ředitele Kratochvíla přinášíme na titulní stránce tohoto čísla Zrcadla církve 

snímek z vystoupení souboru Zlatíčka ze Stříbra ve Valdštejnské zahradě, organizovaného 

Senátem Parlamentu České republiky. 

 

 

Žehnání zvířátek ve Stříbře 
 

Ve čtvrtek 7. října 2021, tři dny po svátku sv. Františka z Assisi a podruhé po dvou letech, se 

ve Stříbře před děkanským chrámem Všech svatých uskutečnilo žehnání domácích zvířat. Sešli 

se lidé s pejsky, kočičkami, a dokonce přišel mladý muž se šnekem africkým. Všem požehnal 

R. D. Mgr. Miroslav Martiš, farář ve Stříbře a v Kladrubech. 

  

 

Z obřadu žehnání zvířátek před kostelem Všech svatých ve Stříbře. 
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Žehnání zvířátkům patří mezi jedno z mnoha žehnání obsažených v Benedikcionálu – liturgické 

knize, schvalované Apoštolským stolcem. Mezi často udělovaná žehnání patří žehnání nového 

domu nebo bytu, automobilu či adventního věnce. 

 

 

Text a foto Bc. František Kratochvíl 
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