
ZRCADLO CÍRKVE 9/2020/1 1 

 

 
  

ZRCADLO CÍRKVE 
4/2022/2 
 

Aktuality Společnosti pro církevní právo  
Praha – Brno – Olomouc – Stříbro – České Budějovice 
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Arciděkanský chrám sv. Štěpána v Kouřimi, kdysi hlavním městě kouřimského kraje. 

Foto Místní skupina České křesťanské akademie v Pečkách 
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Přání biskupa Církve československé husitské 
k Velikonocům 

 

Sestry a bratři v Kristu, přátelé, 

Marta v Evangeliu podle Jana přichází k Ježíši a naříká nad smrtí svého bratra Lazara. O pár 

chvil déle přijde i Marie a vyčítá mu, že nechal Lazara umřít. Následně Ježíš ukazuje, že on je 

Vzkříšení a Život a smrt nejen vůči němu, ale ani vůči tomu, kdo věří, nemá konečné vítězství. 

Vzkříšení z mrtvých je možné! Kristus je opravdu vzkříšen! 

Možná si v současné době boje s koronavirem a boje člověka s člověkem připadáme jako 

Marie či Marta čtyři dny po Lazarově smrti, možná jsme právě vstoupili do Ježíšovy jeskyně 

den po sobotě a zjistili, že On není uvnitř, že byl vzkříšen a podobně jako ony, ani my zprvu 

nechápeme, co se stalo. Ale je zřejmé, že boj se zlem, boj se smrtí a s temnotou, byl dobojován, 

zvítězilo světlo nad tmou. ALELUJA! 

Děkujme Pánu, že je s námi! 

Bůh nás veď 

David Tonzar 

biskup 

L. P. 2022 

 

 

Nový doktorský program Církevní a obecné dějiny 
 

Katedra církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 

(KTF UK) a Historický ústav Akademie věd České republiky (AV ČR) společně otevírají 

v akademickém roce 2022/2023 v doktorském studijním programu Historické vědy obor 

Církevní a obecné dějiny. 

Doktorské studium uvedeného oboru nabízí příležitost studovat na prestižní Karlově 

univerzitě a získat zároveň odbornou praxi na Akademii věd, zvolit si školitele z řad 

vyučujících na KTF UK nebo badatelů Historického ústavu AV ČR podle své specializace, 

zapojit se do vědeckých projektů obou pracovišť a získat tak pracovní zkušenosti ze dvou 

institucí. 

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2022. Přijímací zkoušky se uskuteční 8. června 

2022. Délka studia je 4 roky. 

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://phd.ktf.cuni.cz/KTFPHD-52.html. 
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Apoštolská konstituce Praedicate Evangelium 
 

Přinášíme přehled změn ve struktuře a činnosti Římské kurie, které nastávají s účinností nové 

Apoštolské konstituce Praedicate Evangelium. 

 

Římská kurie je souhrn institucí, jejichž prostřednictvím vykonává papež řádně svou nejvyšší 

pastýřskou službu. Jednotlivé orgány římské kurie vykonávají svou činnost z papežova 

pověření a jeho jménem. 

Římská kurie se (do 4. června 2022) skládá ze: 

• státního sekretariátu,  

• kongregací, 

• soudních dvorů (tribunálů), 

• papežských rad, 

• papežských komisí, 

• dalších orgánů a ostatních institucí. 

Úloha, jednací řád a kompetence jednotlivých orgánů římské kurie jsou vymezeny 

speciálními mimokodexovými normami, zvláště apoštolskou konstitucí Jana Pavla II. Pastor 

Bonus z 28. června 1988 a mnohými dalšími papežskými výnosy. 

Papež František vyhlásil (promulgoval) 19. března 2022 dlouho očekávanou reformu 

Římské kurie: apoštolskou konstituci Praedicate evangelium, která výrazně mění struktury 

Římské kurie, a to cestou zmenšení počtu jejích orgánů za cenu výrazné diskontinuity vzhledem 

k právním úpravám z 20. století. Tato konstituce nabývá plné účinnosti dne 5. června 2022 (je 

totiž realizována postupně). 

Římská kurie se nově (od 5. června 2022) skládá ze: 

• státního sekretariátu, 

• dikasterií, 

• justičních orgánů (soudních dvorů neboli tribunálů), 

• ekonomických orgánů, 

• úřadů, 

• advokátů, 

• institucí spojených se Svatým stolcem. 
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Základní údaje ohledně jednotlivých součástí Římské kurie dle apoštolské konstituce 

Praedicate evangelium: 

 

Státní sekretariát – nově má místo 2 sekcí 3 sekce: 1. pro obecné záležitosti, 2. pro vztahy se 

státy a mezinárodními organizacemi, 3. pro diplomatický personál Svatého stolce. 

 

Dikasteria (při maximálním zachování překladu názvů schválených r. 2008 Českou 

biskupskou konferencí): 

1. pro evangelizaci – předsedou je papež, 2 sekce: 1. pro základní otázky evangelizace ve 

světě, 2. pro prvotní evangelizaci a nové partikulární církve, 

2. pro nauku víry – 2 sekce: nauková, disciplinární (včetně Nejvyššího apoštolského 

tribunálu), otázky rozvázání manželství ve prospěch víry (tzv. privilegium Petrinum), 

podléhá mu Papežská biblická komise a Mezinárodní teologická komise a Papežská 

komise pro ochranu nezletilých, 

3. pro službu lásky (Apoštolská dobročinná pokladna) – pro službu praktické pomoci 

(charita), 

4. pro východní církve – věcné i osobní záležitosti východních katolických církví, 

5. pro bohoslužbu a svátosti – liturgické knihy (latinské), prohlédnutí jejich překladů, 

eucharistické kongresy národní a mezinárodní, komise a instituty pro liturgický 

apoštolát, tituly kostelů, titul basilica minor, 

6. pro blahořečení a svatořečení – vše kolem průběhu beatifikací a kanonizací, udělení 

titulu církevní učitel po konzultaci s dikasteriem pro nauku víry, 

7. pro biskupy – uspořádání a zakládání partikulárních církví a jejich svazů, vojenské 

ordinariáty, ordinariáty pro bývalé anglikány, jmenování biskupů a apoštolských 

administrátorů, návštěvy ad limina Apostolorum, spadá pod ně Papežská komise pro 

Latinskou Ameriku, 

8. pro klérus – diecézní kněží a jáhni, jejich formace (zvláště interdiecézní semináře) 

a služba, otázky klerického stavu pro všechny kleriky (latinské i východní, včetně členů 

institutů zasvěceného života a společností apoštolského života), personální prelatury, 

majetková správa partikulárních církví, spadá pod ně Papežská díla pro kněžská 

povolání a Interdikasteriální stálá komise pro formaci ke svěcení, 

9. pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života – realizace života 

podle evangelijních rad (chudoba, čistota a poslušnost), poustevnický život, zasvěcené 

panny, nové formy zasvěceného života, třetí řády, 

10. pro laiky, rodinu a život – apoštolát laiků, péče o mladé lidi a rodiny, o staré lidi, 

o ochranu lidského života (včetně biomedicinských a právních otázek), spolupráce laiků 

a kleriků, sdružení věřících a církevní hnutí, spolupracuje s Papežskou akademií pro 

život a Papežským teologickým institutem Jana Pavla II. pro manželské otázky a rodinu, 

11. pro jednotu křesťanů – otázky ekumenismu po praktické i naukové a formační stránce, 

vztahy se židy, podléhá mu Komise pro náboženské vztahy se židovstvím, 

12. pro mezináboženský dialog – vztahy s nekřesťanskými náboženstvími vyjma židovství, 

13. pro kulturu a výchovu – 2 sekce: 1. pro kulturu, 2. pro výchovu (včetně výuky 

náboženství, veškerého církevního školství), 
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14. pro službu integrálnímu lidskému rozvoji – zvláště sociální nauka církve, společensky 

prospěšné aktivity (včetně Charity), ochrana životního prostředí, podpora spravedlnosti 

a míru, námořní apoštolát, 

15. pro zákonné texty – rozvoj znalosti a nauky kanonického práva latinského i východního, 

autentické interpretace církevních zákonů, studium lacunarum legis a návrhy na jejich 

odstranění, 

16. pro komunikaci – komunikační prostředky Apoštolského stolce, produkce mediálních 

pořadů a programů, slavení Světových dní sdělovacích prostředků. 

 

Justiční orgány: 

1. Apoštolská penitenciárie – soud pro vnitřní obor (forum internum), odpustky, nástroje 

milosrdenství, starost o papežské penitenciáře (zpovědníky u papežských bazilik 

v Římě nadané mimořádnými pravomocemi), 

2. Nejvyšší tribunál apoštolské signatury – systém církevního soudnictví („ministerstvo 

spravedlnosti“), nejvyšší správní soud (mj. odvolací soud proti Tribunálu římské roty), 

3. Tribunál římské roty – vyšší (odvolací) soud katolické církve, soud 1. instance pro 

určené kauzy, starost o sjednocení judikatury církevních soudů (zvláště v manželských 

otázkách), nedokonání manželství, neplatnost svěcení; u tohoto tribunálu je seznam 

advokátů určených pro zastupování stran. 

 

Ekonomické orgány: 

1. Ekonomická rada – dohled nad ekonomickými záležitostmi Apoštolského stolce (včetně 

rozpočtu a výsledovky), 

2. Ekonomický sekretariát – ekonomická správa součástí Apoštolského stolce, kontrola 

hospodaření součástí Apoštolského stolce, vydává pokyny a směrnice, 

3. Správa majetku Apoštolského stolce – správa nemovitých i movitých věcí ve vlastnictví 

Apoštolského stolce, 

4. Úřad generálního revizora – vnitřní audit hospodaření Apoštolského stolce a jeho 

součástí, 

5. Komise pro vyhrazené záležitosti – záležitosti, které si vyžadují vyšší diskreci, a proto 

vyňaté z kompetence jiných součástí Apoštolského stolce, 

6. Útvar investic – garance morálnosti investic Svatého stolce, jejich shoda se sociální 

naukou církve, zároveň ekonomická výnosnost. 

 

Úřady: 

1. Prefektura papežského domu – péče o papežský dům, papežské obřady, audience 

(veřejné, speciální a soukromé), oficiální návštěvy státníků, exercicie pro papeže, sbor 

kardinálů a pro Římskou kurii, 

2. Úřad pro papežské liturgické celebrace – liturgické a jiné posvátné papežské obřady 

v Římě i na papežských cestách, pod papežského ceremonáře spadá Papežská sakristie 

a kaple Papežského paláce, je odpovědný za Papežskou kapelu, odpovídá za liturgii 

kardinálského kolegia při uprázdnění papežského stolce (sede vacante), 
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3. Kamerlengo svaté římské církve – vykonává povinnosti určené speciálním zákonem při 

uprázdnění papežského stolce (sede vacante), spravuje majetek Apoštolského stolce 

sede vacante. 

 

Advokáti: 

1. Seznam advokátů u Římské kurie – určeni pro zastupování stran v případě 

hierarchických rekursů neboli odvolání proti správnímu rozhodnutí u Apoštolské 

signatury a u jiných kuriálních úřadů, přezkoušení na Státním sekretariátu; liší se od 

Seznamu advokátů Římské roty určených pro běžná soudní řízení, 

2. Sbor advokátů Svatého stolce – zástupci Svatého stolce nebo kuriálních úřadů 

u církevních nebo státních soudů, jmenováni (či opět jmenováni) Státním sekretariátem 

na 5 let, nejlépe z advokátů u Římské kurie. 

 

Instituce spojené se Svatým stolcem – nejsou sensu stricto součástí Římské kurie, zpravidla 

mají vlastní právní subjektivitu, vykonávají služby potřebné pro papeže, Římskou kurii nebo 

univerzální církev, řídí se vlastními zákony: 

1. Apoštolský vatikánský archiv, 

2. Apoštolská vatikánská knihovna, 

3. Stavební huť baziliky sv. Petra, 

4. Papežská komise posvátné archeologie, 

5. různé akademie – mj. Papežská akademie věd, Papežská akademie sociálních věd, 

Papežská akademie pro život, 

6. AVEPRO – Agentura Svatého stolce pro hodnocení a podporu kvality církevních 

univerzit a fakult, 

7. Úřad pro dohled a finanční informace – proti praní špinavých peněz, financování 

terorismu. 

Damián Němec 

 

Historický archiv Státního sekretariátu, sekce pro vztahy se státy.  

                                                                                                     Foto Eva Vybíralová 
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Schéma řízení katolické církve sui iuris latinské od 5. června 2022 
 

Pole vyznačená stínováním označují, že v označené oblasti dle CIC nemůže existovat daná autorita. 

Názvy v hranatých závorkách jsou z oficiálního překladu kodexu, ale diskutabilní. 
 

 

 

AUTORITA 

SINGULÁRNÍ 

AUTORITA 

KOLEGIÁLNÍ 

POMOCNÉ 

ORGÁNY 

celocírkevní 

 

rovina 

papež 

ekumenický koncil 

[obecný sněm]; 

biskupský synod 

[biskupský sněm] 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

 římská kurie 

– státní sekretariát 

– dikasteria 

– justiční orgány 

– ekonomické orgány 

– úřady 

– advokáti 

– instituce spojené se 

Svatým stolcem 

 kardinálové; 

 papežští vyslanci 

mezidiecézní 

 

rovina 

území 

 

biskupské 

 

konference 

předseda (primus 

inter pares), 

místopředseda, 

generální 

sekretář 

plenární zasedání 

biskupské konference; 

plenární koncil 

[plenární sněm] 

(zákonodárná pravomoc) 

– stálá rada 

– generální sekretariát 

(s různými úseky 

a posláními) 

– komise 

– rady 

církevní 

oblast 

 shromáždění biskupů 

církevní oblasti 

 

církevní 

 

provincie 

metropolita 

 (omezená 

pravomoc vůči 

sufragánním 

biskupům) 

provinční koncil 

(zákonodárná pravomoc) 

 

diecézní 

 

rovina 

 diecézní biskup 

    ve výkonu služby mu 

    mohou pomáhat: 

– biskup-koadjutor [biskup-

nástupce]; 

– pomocný(-í) biskup(ové); 

– pomocný biskup se 

zvláštními pravomocemi 

 diecézní synod [diecézní 

sněm] 

(poradní orgán); 

diecézní kurie 

(s ekonomickou radou); 

kněžská rada; 

sbor poradců (konzultorů); 

pastorační rada 

mezifarnostní 

rovina 

okrskový vikář 

(v Čechách zvaný vikář, 

na Moravě zvaný děkan) 

  

rovina 

farnosti 

farář 

pomocníci: farní vikář(i) 

(u nás zvaní kaplani) 

 
ekonomická rada; 

pastorační rada 
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Schéma řízení katolických východních církví od 5. června 2022 
 

  autorita singulární autorita kolegiální pomocné orgány 

Celocírkevní 

rovina 

univerzální 

církev 
papež 

ekumenický koncil 

 

biskupský synod 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

římská kurie 

– státní sekretariát 

– dikasteria 

– justiční orgány 

– ekonomické orgány 

– úřady 

– advokáti 

– instituce spojené se Svatým 

stolcem 

kardinálové 

papežští vyslanci 

jednotky 

sui iuris 

patriarchální 

církev 
patriarcha1 

synod biskupů 

patriarchální církve2 

 

patriarchální shromáždění3 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

patriarchální kurie 

– stálý synod 

– biskupové patriarchální 

kurie 

– soud patriarchální kurie 

– ekonom 

– kancléř 

– komise a jiné orgány 

Patriarchální církvi (resp. vrchnímu arcibiskupství) podléhají provincie, eparchie, exarcháty, 

metropolitní církvi podléhají eparchie – všechny tyto struktury budou popsány na nižších stupních 

jednotek alterius iuris. 

vrchní 

arcibiskupství 

vrchní 

arcibiskup4 

synod biskupů vrchního 

arcibiskupství 

 

metropolitní shromáždění 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

kurie vrchního 

arcibiskupství 

– stálý synod 

– biskupové patriarchální 

kurie 

– soud patriarchální kurie 

– ekonom 

– kancléř 

– komise a jiné orgány 

metropolitní 

církev 
metropolita 

rada hierarchů 

metropolitní shromáždění 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

pouze soudní tribunál 

eparchie eparcha 

eparchiální shromáždění 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

eparchiální kurie 

– soudní tribunál 

– vikáři, ekonom 

 
1  Patriarcha je volen synodem biskupů patriarchální církve. Po volbě nežádá od papeže potvrzení volby, pouze synod 

biskupů patriarchální církve oznamuje biskupu Říma (a také patriarchům jiných východních církví) zvolení 

patriarchy. Nový patriarcha je pak povinen požádat římského biskupa o znak církevního společenství a skládá do 

jeho rukou vyznání víry (srov. CCEO kán. 76). 
2  Synod biskupů patriarchální církve je zákonodárné grémium (srov. CCEO kán. 110 § 1), které mimo jiné také volí 

patriarchu (srov. CCEO kán. 63). 
3  Patriarchální shromáždění = conventus eparchialis (CCEO kán. 140–145). 
4  Vrchní arcibiskup = archiepiscopus major – hierarcha (biskup); jeho práva a povinnosti jsou identické s právy 

a povinnostmi patriarchy s tou výjimkou, že jeho volba (konaná biskupy) potřebuje potvrzení (confirmatio) 

biskupem Říma (srov. CCEO kán. 151–154). 
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– sbor eparch. poradců 

– ekonomická rada 

– kněžská rada 

– pastorační rada 

– kancléř 

– komise a jiné orgány 

exarchát 5 exarcha 

exarchátní shromáždění 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

exarchátní kurie 

(ve stejné nebo 

zjednodušené formě jako 

v eparchii) 

 

jednotky 

alterius iuris 

mezieparchiální 

rovina: 

provincie 

metropolita  pouze soudní tribunál 

eparchiální 

rovina: 

eparchie 

eparchiální 

biskup 

+ koadjutor 

(biskup 

nástupce) 

+ pomocný 

biskup 

eparchiální shromáždění 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

eparchiální kurie 

– soudní tribunál 

– protosyncel, příp. syncelové 

– ekonom 

– ekonomická rada 

– kněžská rada 

– sbor eparchiálních poradců 

– pastorační rada 

– kancléř, notáři, archiv 

– komise a jiné orgány 

eparchiální 

rovina: 

exarchát 

exarcha 

exarchátní shromáždění 

(poradní orgán bez 

rozhodovací pravomoci) 

exarchátní kurie 

(ve stejné nebo 

zjednodušené formě jako 

v eparchii) 

mezifarnostní 

rovina6 
distrikt7 protopresbyter   

farnostní 

rovina 
farnost 

farář 

+ farní vikář(i) 
 

ekonomická rada 

pastorační rada 

 

    Autorem přehledových tabulek je Damián Němec   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Damián Němec OP, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci. Foto archiv SPCP. 

 
5  Exarcháty v podstatě kopírují strukturu eparchií s tím, že autorita zřizující či měnící exarchát určuje, co je možné 

realizovat pouze přizpůsobeně (srov. CCEO kán. 319 § 1). 
6  Mezifarnostní rovinu a rovinu farnosti již mají stejnou všechny východní katolické církve, sui iuris i alterius iuris. 
7  Distrikt je srovnatelný s děkanátem či vikariátem v západní katolické církvi (srov. CCEO kán. 267–278). 
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Nahrávky biblických hodin k Velkému pátku 
a Vzkříšení Páně 

 

Postupný výklad Evangelia podle svatého Lukáše se blíží ke konci. Jeho rozvržení nám vyšlo 

tak šťastně, že závěrečné části korespondují s oslavami liturgického roku.  

Ve Svatém týdnu jsme zařadili jednu biblickou hodinu navíc. Byla již včera umístěna na 

internetové stránky a je myšlenkově spojena s Velkým pátkem. Obsahuje výklad druhé části 

23. kapitoly Lukášova evangelia (L 23, 26–55). K datu Velikonoční neděle máme v úmyslu 

umístit výklad o Vzkříšení Páně podle L 24, 1–53. Od 2. neděle velikonoční pokračujeme 

výkladem druhého dílu k Evangeliu podle Lukáše, knihy Skutků apoštolů. Nahrávky naleznete 

na adrese 

 http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/. 

 

 

 
 

 

http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/


ZRCADLO CÍRKVE 4/2022/2 11 

 

Papež František: Modlitba Otčenáš 
 

Paulínky, Praha, 2019, 79 s., ISBN 978-80-7450-353-5. 

 

Stamiliony lidí po celém světě se každodenně 

modlí nejznámější a nejdůležitější křesťanskou 

modlitbu, modlitbu Otčenáš. Možná, že mnozí 

z nich pronáší její slova tak často a po tak dlouho 

dobu, že jim modlitba zevšedněla či se 

zautomatizovala natolik, že si (již) plně 

neuvědomují smysl a hloubku jejích slov. Někteří 

snad její smysl probírali alespoň v hodinách 

náboženství; někteří možná ani to ne a postupem 

času se jí naučili pouze jako básničku. Ke 

znovuobjevení významu Otčenáše tak může 

pomoci krátké, a přitom obsahově hutné dílko, 

kterým je právě recenzovaná knížka. 

Autor, kterým je sám papež František, nejvyšší 

autorita katolické církve ve věcech víry a mravů, 

ve svých veřejných katechezích coby jedné 

z forem řádného magisteria (učitelského úřadu 

církve), seznamuje postupně s významem 

jednotlivých slov modlitby. 

V úvodní kapitole připomíná, že Ježíš se 

modlil od samého počátku svého působení na 

Zemi, a i dnes se stále za nás modlí a přimlouvá u svého Otce. Když se po jeho vzoru modlíme 

my, máme být při tom pokorní. Nemáme se vystavovat na veřejných místech jako pokrytci ani 

být upovídaní jako pohané. Máme ve skrytu a tichosti našemu Otci adresovat sedm přímočarých 

proseb. Tak, jak nás to naučil náš Pán. 

První invokací modlitby je oslovení Otče náš, které vyjadřuje důvěru, s níž se máme 

k našemu nebeskému otci obracet. Ztělesňuje vztah otce a jeho dítěte; otce, který si nepotrpí na 

chvály, ale chce, abychom jej oslovovali takto důvěrně, oddali se mu. Svatý otec připomíná, že 

když oslovujeme Boha, máme tak činit ve smyslu aramejského slova Abba,8 které znamená 

spíše než otce tatínka, tátu. Je to výraz, kterým dítě v bezpečí náruče svého stvořitele oslovuje 

svého tatínka. Vyjadřuje náš vztah k milosrdnému, nikoli trestajícímu Bohu, a mělo by být 

nosnou silou každé naší modlitby.9 

Náš otec je na nebesích, což neznamená vzdálenost od Boha, ale spíše rozdílnost Boží lásky 

k nám, která je na rozdíl od pozemské lásky nepomíjivá a ničím nepodmíněná. Dále prosíme, 

aby bylo Boží jméno posvěceno. Stejně jako je svatý Bůh, bychom měli být svatí i my. Boží 

 
8  Srov. Řím 8, 15 či Gal 4, 6. 
9  Pro doplnění: papež František se nezmiňuje, že by slova Otče náš, jenž jsi na nebesích (řec. Pater hémón hó en 

toís úranoís, lat. Pater noster, qui es in caelis) pronesl Ježíš aramejsky, příp. hebrejsky. Předpoklad, že Pán 

Ježíš použil slovo Abba, je však vysoce pravděpodobný. 
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svatost se má projevovat v našem životě, v našich skutcích. V další části modlitby prosíme, aby 

přišlo Boží království. Je to volání nejenom po příchodu Božího soudu, ale především prosba, 

aby Ježíš přišel mezi nás, aby vstoupil do našeho života. A jak papež František zdůrazňuje, on 

přichází, a to rozličnými způsoby. 

Další prosbou je zvolání buď vůle tvá, kterou se zakončuje první část modlitby Otčenáš. 

Neznamená „dělej si se mnou co chceš“, což by Boží děti uvrhlo spíše do postavení 

nesvobodných či otroků svého pána. Boží vůle, tedy to, co Bůh chce, je, abychom byli 

zachráněni, spaseni. Křesťané vědí, co je Božím plánem a chtějí, aby se uskutečnil v nás všech. 

Chtějí, aby Boží láska, nejvyšší dobro, byla ve všech lidech realizována. 

Ve druhé části modlitby, orientované na nás a naše potřeby, začínáme prosbou, aby nám Bůh 

dal to, bez čeho se neobejdeme – chléb vezdejší. Tedy jídlo, ale i vodu, střechu nad hlavou, 

zaměstnání. Neprosíme jen za sebe, nýbrž za všechny lidi na celém světě, kterým třebas 

uspokojení základních životních potřeb nepřijde tak samozřejmé jako nám. V konečném 

důsledku neprosíme jen za pokrm ve smyslu čistě materiálním, ale též za eucharistický chléb, 

který jediný dokáže plně uspokojit náš věčný hlad.  

Dále prosíme o odpuštění našich hříchů. Podle svatého otce je jedním z nejhorších hříchů 

pýcha, naše představy, že jsme dokonalí. Musíme mít stále na paměti, že jsme dlužníky. Mnoho 

jsme toho dostali, a tedy mnoho máme dávat. V této souvislosti papež František zmiňuje teorii 

zvanou mysterium lunae – stejně jako měsíc nesvítí sám o sobě, ale jen odráží sluneční světlo, 

tak také my milujeme proto, že jsme sami (byli) milováni, od svých rodičů, a hlavně od Boha. 

Jelikož nám Bůh odpouští naše viny, máme i my odpouštět našim viníkům. Vertikální vztah 

mezi Bohem a námi Ježíš doplňuje horizontálním vztahem bratrské lásky, milosrdenství, 

odpuštění. Aby nám byly odpuštěny hříchy, musíme i my odpouštět svým bližním. Nemůžeme 

jen přijímat milosrdenství od Boha a vůči ostatním být krutí. Co dostáváme od Boha, máme 

dávat také svému okolí. 

Neuveď nás v pokušení, či spíše vhodněji přeloženo jako nedopusť, abychom upadli do 

pokušení,10 je prosbou, abychom obstáli stejně dobře jako Ježíš, který zkušenost pokušení 

a zkoušek prožil až do krajnosti, při pokoušení Satanem na poušti či v překonání nepopsatelné 

úzkosti a osamělosti prožité v Getsemanech. 

V závěru modlitby prosíme, aby nás Bůh zbavil zla, kterým jsme sváděni a které je všude 

okolo nás, i v nás samotných. Prosíme svého Otce, aby nás ochránil od moci Zlého, abychom 

dokázali zlu a pokušení odolat a po vzoru našeho Pána na něj dokázali odpovědět pravým 

opakem, totiž láskou, odpuštěním a vnesením pokoje. 

Recenzovanou knížku lze jednoznačně doporučit všem, i začátečníkům, i pokročilým 

v teologickém myšlení. Může výborně posloužit jako pomůcka k rozjímání nad modlitbou 

Páně. 

 

Jakub Nagy 

 

 

 

 
10  Neboť Bůh nikoho neuvádí do pokušení. Nechce a ani nemůže nás pokoušet ke zlému (srov. Jak 1, 13). Není 

otcem, který by vystavoval své děti zkouškám a kladl před ně nástrahy. 
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PhDr. Helga Turková oslaví životní jubileum 
 

PhDr. Helga Turková, dlouholetá pracovnice a ředitelka Knihovny Národního muzea, 

zakládající členka Společnosti pro církevní právo, naše blízká přítelkyně a spolupracovnice, 

oslaví 20. dubna 2022 významné životní jubileum.  

Vzpomínáme jejích neutuchajících zásluh ve vedení – domácí radě věhlasného Klubu Za 

starou Prahu, jedné z mála společenských organizací, která si zachovala i za útlaku bývalé 

totality svou tvář a vnitřní svobodu. Někteří z nás paní doktorce vděčí za tehdejší více než 

desetiletou přítomnost v řadách spolku a školu spolkového života, kterou prošli v klubovém 

sídle v Juditině věži na Malé Straně. 

Mezi mnohé aktivity v uvedeném starobylém spolku patřil přednáškový cyklus Hovory 

o Praze ve velkém sálu Národního domu na Smíchově, který paní doktorka vedla a zajišťovala. 

Vzpomínáme na její odvážnou účast na vedení skupiny mladých členů Klubu, která se 

vyznačovala obzvláštní otevřeností výměny názorů na společenské události. Nikdy to na nás 

neprasklo. Nenašel se mezi námi nikdo, kdo by na nás donášel státním orgánům.  

Bůh odplať paní doktorce za její životní dílo pro národ, vzdělání a Město Prahu, a žehnej do 

dalších let! 

 

Jiří Rajmund Tretera       

  

 
 

PhDr. Helga Turková na 80. večeru Společnosti pro církevní právo 22. listopadu 2018. Reprezentační 

sál Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Foto Antonín Krč 
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Gratulace členům SPCP 
 

Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D., vedoucí Katedry teologických věd Teologické 

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, čestný kanovník Katedrální kapituly 

u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, oslavil v sobotu 9. dubna 2022 své 60. narozeniny. 

 

JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka, administrátor římskokatolické farnosti Veselí nad Lužnicí, 

Dráchov, Drahov a Hamr, soudce Metropolitního soudu Arcidiecéze pražské a prezident 

Diecézní charity České Budějovice, oslavil v úterý 12. dubna 2022 své 40. narozeniny. 
 

JCLic. Mgr. Ing. Ondrej Nagy, farní vikář Metropolitní katedrály sv. Alžběty v Košicích, 

soudce církevního soudu v Košicích, dlouholetý člen a dobrodinec Společnosti pro církevní 

právo, oslaví 21. dubna 2022 své 60. narozeniny. Dlouhá léta organizoval spolu se svým 

bratrem železničářem distribuci Revue církevního práva na Slovensku. 

 

Mgr. Kamila Brunovská z Prahy-Vinoře, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 

diplomantka v oboru církevního práva a po řadu let pracovnice odboru církví Ministerstva 

kultury ČR, se dožívá 22. dubna 2022 svých 40. narozenin. 

 

Mgr. Josef Pavel z Prahy, advokátní koncipient, oslaví 23. dubna 2022 své 30. narozeniny. 

 
 

Vedení Společnosti pro církevní právo přeje 
všem členům a přátelům SPCP radostné 

a požehnané Velikonoce. 
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