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4. červen 2022, Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublinu: XI. polská celostátní vědecká konference mladých badatelů. 

Za řečnickým pultem P. ICLic. Jiří Zámečník. 

Foto Monika Menke 
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Předseda vlády na audienci u papeže 
Dočkáme se ratifikovaného konkordátu? 

 

Ve čtvrtek 9. června 2022 přijal Svatý otec František předsedu vlády České republiky Petra 

Fialu. Setkání se uskutečnilo v Apoštolském paláci ve Vatikánu a trvalo přibližně hodinu. Papež 

s českým premiérem hovořil především o ruské agresi na Ukrajině a o pomoci, kterou Ukrajině 

poskytuje Česká republika. Petr Fiala pozval papeže k návštěvě České republiky. 

Předseda vlády jednal i se státním sekretářem Apoštolského stolce Pietrem Parolinem. Hlav-

ním tématem jejich rozhovoru byly vzájemné smluvní vztahy mezi Českou republikou a Apoš-

tolským stolcem. Připomeňme, že Česká republika jako jedna z posledních zemí střední Evropy 

nemá s Apoštolským stolcem uzavřený, resp. ratifikovaný konkordát. Konkordátní smlouva 

mezi Českou republikou a Apoštolským stolcem z roku 2002 byla sice podepsána ministrem 

zahraničních věcí a apoštolským nunciem, ale Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nedopo-

ručila ratifikaci smlouvy. 

Přijetí konkordátu má současná vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení: „Bu-

deme rozvíjet dialog se Svatým stolcem, podnikneme kroky ke sjednání nové smluvní úpravy 

vzájemných vztahů a zasadíme se o její ratifikaci.“ 

Nezbývá než vyjádřit přání, aby se v dohledné době podařilo uzavřít konkordát mezi Českou 

republikou a Apoštolským stolcem, a to takový, který by prohloubil svobodu a plně autonomní 

(nezávislé) postavení církve i její působení ve veřejných institucích. A to ještě lepší než ten 

dosud platný a neratifikovaný konkordát z roku 2002. Vždyť konkordátní právo se vyvíjí ke 

stále větší dokonalosti a není konkordát jako konkordát. 

Náboženská svoboda garantovaná katolické církvi by znamenala upevnění stejné svobody 

a autonomie pro ostatní náboženská společenství a jejich působení ve veřejných institucích. 

 

Jakub Nagy, Jiří Rajmund Tretera 
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Mezinárodní konference o evangelickém 
církevním právu zasedala ve Švýcarsku 

 

23. května 2022 se na půdě Právnické fakulty Univerzity ve Fribourgu ve Švýcarsku uskuteč-

nila mezinárodní vědecká konference na téma Comparative Reformed Church Polity (Srovná-

vací reformované/evangelické církevní právo). Konferenci uspořádali věhlasní odborníci 

v oboru církevního a konfesního práva René Pahud de Mortanges z hostující fakulty a Leon 

van den Broeke z Teologické univerzity v Kampenu a Teologické fakulty Svobodné univerzity 

v Amsterdamu. Pozvání k rozhovoru o společných i rozdílných rysech ve zřízeních a řádech 

různých církví přijali: 

1. Auke Dijkstra, advokát a doktorand na Teologické univerzitě v Kampenu, který představil 

nejnovější vývoj v církevním právu Protestantské církve v Nizozemsku. Zaměřil se přitom 

zejména na nové formy místních společenství (domácí sbory, pionýrská místa, sbory s jádrem 

atd.), nový způsob řízení seniorátů (zavedení úřadu seniora – classispredikant), ekumenickou 

spolupráci mezi různými evangelickými církvemi na úrovni místních sborů (některé sbory jsou 

součástí dvou denominací), vztahy církve a státu a postupné opouštění pojetí lidové církve 

(Volkskirche). Ze strategického plánu nizozemské církve cituje: „Poctivým zjištěním je, že 

myšlenka veřejné církve (Volkskirche) ve smyslu ,všudepřítomnosti‘ je neudržitelná. Není 

dobré udržovat kamufláž parochiálního systému. V pozitivním smyslu ,otevřená prostranství‘ 

svědčí o misijním poslání církve a o odpovědnosti za oblasti, které se nacházejí v blízkosti 

církve, kde však již ,běžná‘ církev přítomna není.“ 

2. Adam Csukás, právník v Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické, člen 

pracovního výboru Společnosti pro církevní právo, pohovořil o naplňování Strategického plánu 

ČCE z roku 2019 zejména ve vztahu k církevněprávním úkolům, které z něho vyplývají na 

úrovni farních sborů, seniorátů i povšechného sboru. Zvláštní pozornost věnoval navrhované 

reformě seniorátů, kterou synod projednával několik dnů před samotnou konferencí, a důsled-

kům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi pro ČCE. 

3. Heinrich de Wall z Právnické fakulty Erlangensko-norimberské univerzity, přední německý 

odborník v oboru církevního, ústavního a správního práva, autor jedné z nejpoužívanějších ně-

meckých učebnic církevního práva, referoval o novinkách v jednotlivých zemských církvích 

i Evangelické církvi v Německu jako celku. Rozvažoval nad tím, zda je v případě EKD rozdíl 

mezi reformovaným a protestantským církevním právem, upozornil na specifika historického 

vývoje německého evangelictví a ovlivňování právního myšlení církve reformovanou teologií 

(např. Barmenské teologické prohlášení z roku 1934). Popsal postavení staršovstev a synodů, 

starších i kazatelů. Zvláštní pozornost věnoval organizaci a ochraně reformovaných menšin ve 

sjednocených zemských církvích. 

4. Johannes Smit ze Severozápadní univerzity v Potchefstroom v Jižní Africe se konference 

nemohl zúčastnit osobně a kvůli technickým potížím ani na dálku, ve svém písemném příspěvku 

však věnoval pozornost zejména historickému vývoji jednotlivých evangelických denominací 

v Jihoafrické republice, přičemž neopomenul jejich vazby na právní řády mateřských církví. 

5. Burkhard Berkmann z Katolické teologické fakulty Mnichovské univerzity, člen mnoha pres-

tižních mezinárodních společností a autor několika významných publikací, se ve svém pří-

spěvku zaměřil na srovnání kanonického práva katolické církve s principy správy 
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evangelických církví a v navazujícím rozhovoru účastníkům konference nabídl mnohé cenné 

postřehy „zvenčí“. 

6. Matthew van Maastricht, lektor na Teologickém institutu v New Brunswick ve státě New 

Jersey a kazatel Reformované církve v Americe pohovořil o organizaci své církve a upozornil 

na její štěpení v důsledku různých názorů na postavení LGBTQ+ osob v jednotlivých seniorá-

tech; v současnosti z tohoto důvodu vznikají v USA dvě nové odštěpenecké církve. 

Své příspěvky účastníkům konference předem zaslali i organizátoři: 

René Pahud de Mortanges se zaměřil na právní dění v nově ustavené Evangelicko-reformo-

vané církvi ve Švýcarsku (do roku 2019 známé jako Svaz švýcarských evangelických církví). 

Zvláštní pozornost zasluhuje část o aktuálních právních otázkách (aktualizace liturgie, manžel-

ství osob stejného pohlaví, slučování sborů, svobodná volba sboru, změna postavení diakonů) 

a fresh expressions of church ve švýcarském kontextu. 

Leon van den Broeke do diskuse přispěl průřezovým článkem o pojetí církve, státu a církev-

ního práva v tradici kalvínské ve srovnání s tradicí luterskou, cvingliánskou a buceriánskou. 

Účastníci konference přednášeli své příspěvky, přičemž pokaždé následovala reflexe předem 

určeného referenta, na kterou svými dotazy, podněty či připomínkami navázali zbývající hosté. 

Z jednání konference a zejména mnoha neformálních rozhovorů vyplývá, že Českobratrská cír-

kev evangelická prochází týmiž změnami jako takřka všechny její sesterské církve v západní 

Evropě i zámoří: změnou postavení církví ve společnosti, úbytkem členů, výpadkem příjmů, na 

kteréžto výzvy reagují církve podobnými způsoby: reformou správy církve, zaváděním nových 

forem místních společenství, zjednodušováním právních předpisů a vůbec návratem ke koře-

nům. 

Konference byla zakončena generální rozpravou, v níž se účastníkům podařilo identifikovat 

několik společných rysů církevního zřízení evangelických církví, které René Pahud de Mortan-

ges a Leon van den Broeke rozpracují v závěrečné kapitole připravovaného sborníku, v němž 

tiskem vyjdou příspěvky, které projdou recenzním řízením. Knihu k vydání – snad ještě v roce 

2023 – připraví nakladatelství Summum Academic v Kampenu v Nizozemsku. 

 

Adam Csukás 

 

 
 

Nový pořad o biskupu Josefu Hlouchovi 
 

Dovolujeme si doporučit všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo zhlédnutí 

zajímavého životopisného dokumentu o českobudějovickém biskupu Mons. prof. ThDr. Josefu 

Hlouchovi (1902–1972), který připravil prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D., profesor cír-

kevních dějin a vedoucí Katedry teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, člen Společnosti pro církevní právo. 
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Prof. Weis v tomto díle ze série s názvem Svatí promlouvají seznamuje diváky s výjimečným 

životem Služebníka Božího Josefa Hloucha, od jeho narození až do mučednické smrti. Hned 

na začátku připomíná, že letos uplyne 120 let od Hlouchova narození, 100 let od vstupu do 

semináře, 70 let od odvezení do internace mimo diecézi a 50 let od úmrtí nekrvavou mučednic-

kou smrtí. 

Josef Hlouch se narodil v chudé rodině, měl 8 sourozenců. Již od mala měl veliký sen stát 

se knězem. S Boží pomocí se mu podařilo získat stipendium a studovat na Arcibiskupském 

gymnáziu v Kroměříži. V době studia na gymnáziu si vedl deník, ve kterém píše mimo jiné 

o tom, jak se dělil o jídlo se svými spolužáky či o svém snu o Božském srdci Páně.  

Po úspěšném ukončení gymnaziálních studií vstoupil mladý Josef Hlouch do olomouckého 

kněžského semináře. Na teologické fakultě v Olomouci získal doktorát z pastorální teologie, 

v roce 1934 se zde habilitoval a v roce 1945 se stal profesorem. O dva roky později byl jmeno-

ván českobudějovickým biskupem. 

Svým vystupováním a láskou vůči všem lidem si Josef Hlouch dokázal získat srdce širokého 

okruhu lidí, nejen svých diecézanů. Nevyhýbal se žádnému společenství, setkání či prostorám. 

Navštěvoval školy, pracoviště, koncertní síně i fotbalová utkání. 

Krátce po komunistickém puči byl Josef Hlouch internován a izolován v budově biskupské 

rezidence. V roce 1952 byl odvezen do internace mimo svou diecézi. Navrátit se mohl až v roce 

1968, avšak s velmi podlomeným zdravím (několikrát prodělal infarkt). 

O čtyři roky později, jen několik hodin před svou smrtí, navštívil Josefa Hloucha tajemník 

pro věci církevní Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích Leo Droz-

dek, který jej několikahodinovým rozhovorem a svým neurvalým zacházením, kouřem z ciga-

ret, pitím alkoholu a sprostým křikem terorizoval. Josef Hlouch zemřel druhý den ráno nekrva-

vou mučednickou smrtí na srdeční selhání. 

Pohřeb biskupa Hloucha navštívilo velké množství lidí a již tehdy se mluvilo o možném 

blahořečení. Tato myšlenka byla znovu obnovena po roce 1990. V březnu 2018 schválil Apoš-

tolský stolec zahájení procesu blahořečení. Postulátorem diecézní fáze beatifikace se stal prof. 

Weis.1 

Na závěr dokumentu prosí prof. Weis diváky, aby se modlili za zdárné dokončení beatifi-

kačního procesu. Za to se přimlouváme také my a doporučujeme zhlédnutí celého dokumentu 

na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=LY_OVVhS9_U 

 

Jakub Nagy 

 

 

 

 
1  Doporučujeme čtenářům čtyři články publikované v Revue církevního práva (RCP), jejichž autorem je prof. 

Martin Weis: Zásahy státní moci proti českobudějovickému biskupu Hlouchovi (RCP č. 56–3/2013), Bude bis-

kup Josef Hlouch blahořečen? (RCP č. 66–1/2017), Římské cesty biskupa Josefa Hloucha (RCP č.70–1/2018) 

a Smrt českobudějovického biskupa Josefa Hloucha (1972) (RCP č. 77–4/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=LY_OVVhS9_U
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Členové SPCP přednášeli v Polsku 
 

31. května 2022 se konala v Katovicích vědecká konference na téma Marriage Processes in the 

21st Century. O čtyři dny později, 4. června 2022, se v Lublinu uskutečnila XI. polská celostátní 

vědecká konference mladých badatelů. 

Konferencí se zúčastnilo několik členů Společnosti pro církevní právo. Podrobné zprávy 

z obou vědeckých setkání z pera dr. Moniky Menke, která vyučuje na Cyrilometodějské teolo-

gické fakultě a na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je tajemnicí Místní 

skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci, naleznete v připravovaném červnovém 

vydání anglického periodika Church Reporter. 

 

 
 

Prof. Damián Němec OP přednáší v Katovicích.  

Po jeho pravici prof. Ewa Rott-Pietrzyk a prof. Tomasz Pietrzykowski. 

                                                                                                                          

                                                                                                                            Foto Monika Menke 
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Z Noci kostelů v pražských Holešovicích 
 

V pátek 10. června 2022 se Noci kostelů 

jako každý rok zúčastnila i farnost při 

kostele sv. Antonína v Holešovicích. 

Program probíhal v obou farních koste-

lech: v kostele sv. Antonína na Strossma-

yerově náměstí byly přichystány aktivity 

Co najdete v našem kostele – uvedení do 

liturgického prostoru, Pošta do nebe – 

každý příchozí mohl svá děkování 

a prosby Bohu vhodit do připravené 

schránky a Život sv. Antonína – kdy měli 

návštěvníci možnost seznámit se s živo-

tem patrona našeho kostela.  

Během celého večera byl v kostele 

k dispozici holešovický pan farář Pavel 

Semela a mnoho dalších farníků, kteří 

příchozí vítali a prováděli. Současně 

s tímto programem byl také umožněn 

přístup do věží ke zvonům formou ko-

mentované prohlídky, kterou zajišťovala 

společenství mládeže (viz foto vlevo).  

Věže běžně přístupné nejsou a výhled 

je nádherný (foto na s. 8), proto je každoročně zájem opravdu veliký. Program zde byl završen 

půlhodinovou adorací před Nejsvětější svátostí a krátce po jedenácté večer se kostel vyprázdnil.  

U kostela sv. Klimenta se vyřádily zejména děti v rámci programu Na hřbitově to žije. Ro-

diče a další návštěvníci si mezitím mohli vychutnat prohlídku kostela sv. Klimenta, ve kterém 

se mše konají pouze výjimečně, a podívat se do něho také není úplně snadné. 

Na organizaci programu Noci kostelů se v našich kostelech podílelo několik desítek dobro-

volníků a jsme proto rádi, že návštěvníků bylo nakonec více než tisíc. 

 

Text a foto Tomáš Grundza 

tajemník SPCP 
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Noc kostelů v centru Prahy 
 

V našem hlavním městě se nachází více než sto kostelů, kaplí a modliteben, z nichž většina se 

stejně jako v minulých letech zúčastnila celostátní akce Noc kostelů a připravila pro návštěv-

níky bohatý program. 

V centru Prahy byl o Noc kostelů veliký zájem. Již v pozdních odpoledních hodinách se 

otevřené kostely plnily lidmi, kteří si mohli prohlédnout jejich interiér, navštívit jindy veřejnosti 

nepřístupné prostory jako jsou sakristie či oratoře, přečíst si pro Noc kostelů přehledně vytištěné 

informační plakáty a cedule, vyslechnout koncerty, hudební doprovody, přednášky, zapálit 

svíčku, zakoupit či zdarma obdržet drobné občerstvení a využít přítomnosti kněží a řeholníků 

k rozhovoru. V některých chrámech se konaly mše či společné modlitby. 
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I letos otevřené kostely přilákaly pozornost mnoha cizinců, tento rok obzvláště osob z Ukra-

jiny, čemuž některé kostely již předem přizpůsobily svůj program. Okolo jedenácté hodiny ve-

černí akce pozvolna končila. S organizací celého večera pomáhalo mnoho dobrovolníků. 

Nelze si než přát, aby se Noc kostelů, která pro širokou veřejnost představuje úžasný způsob 

základního seznámení se s křesťanstvím a možnost setkání lidí, těšila stále takové oblibě jako 

doposud. 

Jakub Nagy 

 

 

 
 

Noc kostelů v Racově 
 

Do celorepublikové Noci kostelů, konané v pátek 10. června 2022, byl přihlášen také kostel 

svatého Martina v Racově v okrese Tachov v Plzeňské diecézi. Člen Společnosti pro církevní 

právo Jaroslav Barhoň (na fotografii níže), který opuštěný, původně gotický kostel se členy své 

rodiny a přáteli postupně rekonstruuje, připravil zajímavý program. Účastníci si mohli vyslech-

nout přednášku o zapomenutých církevních památkách či nahlédnout do přípravy mše svaté. 

Program si nenechaly ujít asi dvě desítky návštěvníků včetně několika členů Společnosti pro 

církevní právo. 

 
Text a foto Bc. František Kratochvíl 
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Radostná poutní slavnost ve Stříbře 
 

Po mnoho týdnů se stříbrští farníci pod vede-

ním faráře Miroslava Martiše připravovali na 

poutní slavnost k 285. výročí Milostného ob-

razu Panny Marie Bolestné ve Stříbře. 

Pouť začala 11. června 2022 v Jižní za-

hradě u stříbrské radnice přivítáním plzeň-

ského diecézního biskupa Mons. Tomáše Ho-

luba a dalších hostů. 

Poté se vydalo procesí za doprovodu 

hudby s kopií obrazu ke zbrusu novému kříži 

u stříbrského děkanského chrámu Všech sva-

tých. Kříž vlastnoručně zhotovil místní farník 

a ředitel Lesů města Stříbra Vladimír Souček, 

pokřtěný o Velikonocích. Pan biskup kříž ná-

sledně požehnal (viz foto). 

Poté pan biskup celebroval slavnou mši 

svatou (viz foto dole), za doprovodu scholy 

z Plzně pod vedením člena Společnosti pro 

církevní právo Ing. Antonína Švehly.  

Mezi koncelebrujícími kněžími byli 

dr. Jiří Majkov, Mgr. David Kučerka O.Cr. 

a Miroslav Martiš, vesměs členové Společ-

nosti pro církevní právo, a další kněží z České 

republiky a Německa. Mezi hosty nechyběl 

ani starosta města Stříbra Martin Záhoř a mís-

tostarosta Bc. Karel Lukeš.  

Na konci všem poděkoval Bc. František 

Kratochvíl, předseda farních rad, ředitel Zá-

kladní umělecké školy Stříbro a předseda 

místní skupiny Společnosti pro církevní 

právo. 

Dárkem pro otce biskupa byla píseň Už 

z hor zní zvon v podání Ondřeje Tolara, 

úspěšného žáka Základní umělecké školy 

Stříbro a Muzikálového studia při Divadle 

J. K. Tyla v Plzni. 

Po mši se konala společenská oslava na 

dvoře Základní umělecké školy Stříbro. 

 

 

Bc. František Kratochvíl 
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Valná hromada a večer SPCP přede dveřmi 
 

Dovolujeme si znovu informovat že, v pondělí 27. června 2022 v 17.00 se v reprezentačním 

sále č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Curieových 7 v Praze 1–Starém 

Městě, v přízemí vpravo za sochou Oddanosti, uskuteční valná hromada Společnosti pro cír-

kevní právo. 

Součástí večera bude požehnání knihy prof. Jiřího Rajmunda Tretery Ukončete návštěvy, 

dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí spojené s au-

togramiádou. 

 

 

Gratulace členům SPCP 
 

V úterý 7. června 2022 podepsal prezident republiky jmenovací dekrety nových profesorů. 

Máme velkou radost, že mezi nimi jsou dva zakládající členové Společnosti pro církevní 

právo, učitelé Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významní představitelé právnické pro-

fese: 

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., poslanec a člen Ústavněprávního výboru Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR, který byl jmenován pro obor mezinárodní právo a  

doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., emeritní rektor Policejní akademie České republiky, který 

byl jmenován pro obor občanské právo. 

Srdečně gratulujeme! 

 

 

Gratulace členům SPCP k narozeninám 
 

JUDr. Kamil Nedvědický z Prahy oslaví ve čtvrtek 16. června 2022 své 45. narozeniny. 

PhDr. Petr Honč Ph.D., přednosta Ústavu jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 

oslaví v pátek 17. června 2022 své 40. narozeniny. 

P. Mgr. ICLic. Jan Kulíšek, farář Římskokatolické farnosti Rataje u Kroměříže, oslaví v so-

botu 18. června 2022 své 50. narozeniny. 

Mons. Mgr. Alois Peroutka, Th.D., viceoficiál Interdiecézního soudu v Olomouci, oslaví 

v sobotu 18. června 2022 své 65. narozeniny. 

P. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem., farář Římskokatolické farnosti 

u kostela sv. Petra a Pavla Praha-Radotín, oslaví ve čtvrtek 23. června 2022 své 50. narozeniny. 

ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl, předseda spolku Nejmenší z nás, oslaví v neděli 26. června 

2022 své 40. narozeniny. 

Mgr. Jan Šafránek, advokát a dlouholetý tajemník Společnosti pro církevní právo, oslaví ve 

čtvrtek 30. června 2022 své 45. narozeniny. 
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