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Prohlášení předsedy České biskupské 

konference ke komunálním a senátním volbám 

K blížícím se senátním a komunálním volbám, které se konají 23. září a 24. září 

2022, vydal pražský arcibiskup, primas český a předseda České biskupské 

konference Mons. Jan Graubner jménem všech českých a moravských biskupů 

prohlášení, jež zde v úplnosti publikujeme.  
 

Drazí věřící, sestry a bratři, 

 

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je 

poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou 

ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako 

křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, 

který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 

 

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, 

a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost 

těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří 

nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. 

 

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, 

s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné 

dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. 

Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná 

všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. 

 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska 

 

Mons. Jan Graubner 

arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference 

 

Praha, 9. září 2022 

 

 

 

Převzato z internetových stránek České biskupské konference https://www.cirkev.cz/ 
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Předměty církevního a konfesního práva 

vyučované v zimním semestru 2022/23 
 

Zápis předmětů z církevního práva a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy začíná již ve čtvrtek 22. září 2022 v 19:00. 

 

Přednášky jsou veřejné, a může se jich účastnit každý zájemce o církevní právo či konfesní 

právo, tedy nejen studenti právnické fakulty. Nabídka předmětů vyučovaných prof. Jiřím 

Rajmundem Treterou, doc. Zábojem Horákem a externími vyučujícími (dr. Jakub Kříž, prof. 

Wolfgang Wieshaider) je jako každý rok pestrá: 

 

• Církevní právo. 

Přednáší se v pondělí od 12.00. Je úvodem do platného práva církví a náboženských 

společností v České republice. Soustřeďuje se na obecné normy církevního kanonického 

práva, ústavní právo církví a náboženských společností působících v ČR, jejich 

legislativní činnost, strukturu, vnitrocírkevní spolčovací právo a svátosti a ostatní 

obřady v katolické církvi a jejich právní úpravu.  

Věnuje se rovněž základům církevního práva církví protestantských, staroorientálních 

a pravoslavných. 

Doporučujeme si předmět zapsat spolu s předmětem Manželské a procesní právo 

církevní.  

První přednáška se koná v pondělí 10. října 2022. Základní literaturu k předmětu tvoří 

vybrané pasáže z monografie Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání, 

Leges, Praha, 2021. 

 

• Manželské a procesní právo církevní. 

Přednáší se ve čtvrtek od 12.00. Soustředí se na manželské právo katolické církve 

s přihlédnutím ke světské úpravě manželského práva v České republice, kanonické 

předpisy o ustanovování duchovních, hmotněprávní úpravu vnitrocírkevního trestního 

práva v katolické církvi, organizaci církevních soudů, procesní právo v katolické církvi 

a kárné řízení v reformačních církvích.  

Doporučujeme si předmět zapsat spolu s předmětem Církevní právo.  

První přednáška se koná ve čtvrtek 13. října 2022. Základní literaturu k předmětu tvoří 

vybrané pasáže z monografie Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání.  
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• Vědecký seminář – Právo a Bible se koná každé druhé úterý od 12.00. Každý účastník 

si připraví referát na dohodnuté téma. Základ studia spočívá v práci se starozákonními 

a novozákonními texty s právním obsahem. Studenti se mohou na vědecký seminář 

přihlásit v každém semestru a ročníku opakovaně, neboť jeho obsah se mění. První 

setkání se koná v úterý 11. října 2022. 

 

• Vědecký seminář z církevního a konfesního práva se koná každé druhé úterý od 12.00. 

Každý účastník si připraví referát na dohodnuté téma z oboru církevního nebo 

konfesního práva. Studenti se mohou na vědecký seminář přihlásit v každém semestru 

a ročníku opakovaně, neboť se jeho obsah mění. První setkání je v úterý 18. října 2022. 

 

• JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., vyučuje předmět Náboženská svoboda v evropském 

kontextu, který se zaměřuje na právní úpravu náboženské svobody v evropských 

zemích s dílčími přesahy do práva USA. Věnuje se judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva a Soudního dvora EU. Výuka se koná každý pátek od 12.00. První 

přednáška je 14. října 2022. 

 

• Prof. Wolfgang Wieshaider z Vídně, hostující profesor Právnické fakulty UK, povede 

i v tomto semestru anglicky vyučovaný předmět Comparative Law of Religion, jehož 

obsahem je komparace konfesního práva evropských zemí. Výuka se uskuteční 5. – 7. 

prosince 2022 ve třech blocích. 

 

• Prof. Tretera a doc. Horák vyučují předmět Právní systémy zemí Blízkého východu 

a Afriky. Předmět se zabývá právními dějinami nejvýznamnějších kultur na území 

Afriky a západní Asie, a to od počátku dějin až do současné doby. Vyučuje se každý 

pátek od 10.00; první přednáška se koná 14. října 2022. 

 

Jakub Nagy 

 

 

 
 

Konference Církev a stát mimořádně úspěšná 
V pátek 9. září 2022 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal 28. ročník 

konference Církev a stát. Oproti předešlým ročníkům, kdy na konferenci převažovala 

konfesněprávní témata, byla letošní konference věnována především změnám v právu 

církevním. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo. 
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Úderem 9. hodiny uvítala přítomné účastníky dr. Kateřina Šimáčková z Katedry ústavního 

práva a politologie Právnické fakulty MU, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, 

předsedkyně Místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně.  

Po ní vystoupil s úvodním slovem prof. Jiří Rajmund Tretera z Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, předseda Společnosti pro církevní právo, který představil nové účastníky a s radostí 

oznámil, že JUDr. Adam Csukás dosáhl na PF UK titulu Ph.D. 

Na něho navázal doc. Martin Škop, děkan Právnické fakulty MU, který připomněl, že právo 

ke svému působení potřebuje morální zásady, obsažené v různých náboženstvích. Zdůraznil, že 

hybnou silou práva by měl být princip lásky k člověku a že tento princip ve svých 

novozákonních epištolách skvělým způsobem propracoval svatý Pavel z Tarsu. 

 

 
Zahájení konference. Zleva Kateřina Šimáčková, Jiří Rajmund Tretera a Martin Škop. 

                  Foto Jana Kledusová 

 

*** 

Poté se ujal slova doc. Záboj Horák, moderátor prvního bloku příspěvků, který byl věnován 

reformě kanonického trestního práva uskutečněné Apoštolskou konstitucí papeže Františka 

Pascite gregem Dei, jež nabyla účinnosti 8. prosince 2021.  

S prvním příspěvkem vystoupil doc. Jiří Dvořáček z Katolické univerzity Eichstätt-

Ingolstadt, který pojednal o zásadách trestní odpovědnosti v právu katolické církve latinské, 

právu východních katolických církví a českém trestním zákoníku.  

Poté vystoupil Mgr. Jakub Nagy, prezenční doktorand Katedry právních dějin Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy specializující se na církevní právo, s přednáškou o hlavních 
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změnách v kanonickém trestním právu katolické církve latinské a nových trestných činech 

chránících církevní majetek.  

Prof. Damián Němec z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci následně představil novou úpravu pořádkových trestů podle novelizované 

VI. knihy CIC/1983. 

 

*** 

Druhý blok příspěvků zasvěcený aktuálnímu dění v dalších podoborech církevního 

a kanonického práva moderoval dr. Jaroslav Benák z Katedry ústavního práva a politologie 

Právnické fakulty MU, tajemník Místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně, hlavní 

organizátor konference.  

Jako první vystoupil dr. Adam Csukás, právník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské 

církve evangelické. Svůj referát o reorganizaci seniorátů, středních článků řízení této církve, 

doprovodil zajímavými interaktivními mapami a statistikami.  

ICLic. Jiří Zámečník, soudce Interdiecézního soudu v Olomouci, vyučující církevního práva 

na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, hovořil o roli osobní 

víry při uzavírání manželství v katolické církvi a informoval o nových teologických a právních 

dokumentech k danému tématu.  

Jako třetí vystoupila dr. Monika Menke, vyučující církevního práva na Cyrilometodějské 

teologické fakultě a na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, moderátorka 

soudní kanceláře Interdiecézního soudu v Olomouci. Ve svém příspěvku představila reformu 

Římské kurie provedenou Apoštolskou konstitucí papeže Františka Praedicate Evangelium, 

hovořila o rozšíření postavení laiků v církvi a synodalitě.  

ICLic. Mgr. František Ponížil ze Zábřehu hovořil o přímých novelizacích Kodexu 

kanonického práva z roku 1983. Svůj referát doplnil vlastními fotografiemi z Říma. 

Druhý blok přednášek uzavřela Mgr. Zuzana Mičková, PhD., z Právnické fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banské Bystrici, s přednáškou o důsledcích josefinismu pro život církve 

v banskobystrické diecézi. 

 

*** 

Třetí blok přednášek, moderovaný opět dr. Jaroslavem Benákem, se týkal tématu diskriminace 

z důvodu náboženství.  

Jako první vystoupil Tomáš Grundza, tajemník Společnosti pro církevní právo, s referátem 

o (ne)možnosti církevních právnických osob čerpat granty na práci s dětmi a mládeží.  

Další příspěvek přednesla Mgr. Lenka Křičková, právnička Odboru rovného zacházení 

Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně, externí vyučující na Katedře ústavního práva 

a politologie Právnické fakulty MU. Věnovala se poznatkům z činnosti ombudsmana týkající 

se diskriminace z důvodu náboženství, víry a světonázoru – a vyvolala živou diskusi na toto 

téma.  

Konferenci zakončil příspěvek dr. Michala Lampartera o Augustinu Navrátilovi, autorovi 

petice na podporu náboženské svobody (1987), kterou podepsalo 600 000 občanů ČSSR. 
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Tomáš Grundza přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 

                                                                                                                    Foto Jakub Nagy 
 

*** 
 

Během diskuse ocenili účastníci myšlenku posílení církevněprávních témat v programu 

konference a vyjádřili přání věnovat se jim i v následujících letech. 

Letošní ročník konference Církev a stát měl 38 účastníků. Stejně jako v minulých letech 

budou přednesené příspěvky vydány v recenzovaném sborníku. 

Jakub Nagy 

 

 

 
 

Kanonisté střední Evropy zasedali v Krakově 
Ve dnech 5.–7. září 2022 se v královském městě Krakově konala konference a valné 

shromáždění Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (dále jen SKP). Projednávány byly tři 

okruhy témat: nové trestní právo katolické církve, synodalita a kolegialita a aktuální problémy 

manželského práva. Přednášky i doprovodný program probíhaly v prostorách semináře 

řeholního institutu lazaristů v centru Krakova.  

Úvodních slov se ujali Mons. prof. Marek Jędraszewski, krakovský arcibiskup–metropolita, 

dr hab. Artur Miziński, auxiliární biskup lublinské arcidiecéze a generální sekretář Polské 
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biskupské konference, prof. Józef Krukowski z Polské akademie věd, dlouholetý předseda SKP, 

a Mons. dr. Ryszard Kasyna, biskup pelplinský, předseda Právní rady Polské biskupské 

konference. 

 

 
Zleva Mirosław Sitarz, Józef Krukowski, Marek Jędraszewski a Artur Miziński. 

 

Jednání probíhalo v pěti sekcích. V první sekci, zaměřené na reformu církevního trestního 

práva, vystoupil prof. Józef Krukowski s referátem na téma Úvod do VI. knihy CIC/1983, 

reformované papežem Františkem; prof. Marek Saj CSsR přednesl příspěvek o předběžném 

šetření v případech trestného činu duchovního proti šestému přikázání Desatera; biskup 

Ryszard Kasyna referoval o nových trestných činech v VI. knize CIC/1983; prof. Piotr Majer 

pojednal o trestném činu neprovedení výkonu rozsudku nebo trestního příkazu; prof. Paweł 

Kaleta pojednal o trestnému činu opuštění posvátné služby a prof. Lucjan Świto 

o hospodářských trestných činech v církvi. 

Další sekce byla zaměřena na otázky synodality v církvi. Své příspěvky přednesli prof. Józef 

Krzywda, který se zaměřil na klasické koncepce synodality a kolegiality v církvi, a dr. Krzysztof 

Patejuk, který nastínil koncepci papeže Františka v této oblasti. Především na závěr této části 

se rozproudila velmi bouřlivá diskuse, odrážející odlišnosti v chápání synodality ze strany 

kanonistů a pastoralistů i nedostatky aktuálních změn. 

Večer byla v krakovské katedrále na Wawelu sloužena slavnostní mše svatá. Předsedal jí 

arcibiskup krakovský, koncelebrovali všichni přítomní biskupové a kněží. Následovalo valné 

shromáždění SKP, které schválilo výsledky hospodaření a zvolilo členy vedení na další období 

a po něm tradiční společenský večer.  

Druhý den dopoledne své přednášky přednesli prof. Leszek Stanisław Stadniczeńko 

(Prohlášení o úmyslu žít spolu, soužití v manželství v postmoderní době); prof. Leszek 

Adamowicz (Manželství v době kultury dočasnosti – nové výzvy pro katolické chápání 
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manželství); prof. Wojciech Góralski 

(Vyloučení bonum prolis v nejnovější 

judikatuře Římské roty); prof. Grzegorz 

Leszczyński (Vyloučení věrnosti a jednoty 

manželství); prof. Ginter Dzierżon (Soudní 

spor o význam pojmu „neogenní nezralost“) 

a doc. Anna Słowikowska (Vliv narcistické 

osobnosti kontrahenta na neplatnost 

manželství v judikatuře Římské roty). 

Na konferenci se shromáždilo asi 150 

členů SKP, mezi nimi doktorandi v oborech 

kanonického práva a konfesního práva 

a členové církevních soudů z Polska, 

Ukrajiny, České republiky a Slovenska. 

Českou republiku zastupovali ICLic. Jiří 

Zámečník a dr. Piotr Grzybek, soudci 

olomouckého interdiecézního soudu, prof. 

Damián Němec OP, vedoucí Katedry 

církevních dějin a církevního práva 

Cyrilometodějské teologické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci (na 

fotografii vlevo v bílém hábitu; naslouchá mu prof. Dariusz Borek OCarm z Varšavy), 

a dr. Monika Menke, z téže katedry. 

Text a foto Monika Menke 

 

 

 

V nejbližší době vyjde v nakladatelství Leges: 

Jiří Rajmund Tretera: ČESKÉ PAMĚTI 

Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze 

Jak se v posledních 120 letech žilo jemu i jeho rodičům 

 

Z připravované knihy citujeme několik stránek o výuce náboženství: 

 

Vyučuji náboženství na střední průmyslové škole strojnické v Betlémské ulici 

Od září 1990 byla znovu zavedena výuka náboženství ve veřejných školách, i když jenom jako 

nepovinný předmět a s politováním musíme konstatovat, že pouze v rozsahu jedné hodiny 
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týdně.1 Dostávalo se nám té náboženské svobody jen po malých kapičkách jako vzácné 

medicíny. Snad aby se nerozzlobili soudruzi, co zůstávali ve velkém množství ve státních 

funkcích, takže naše opatrně demokratická země byla ještě na dlouhá léta fakticky 

polokomunistická. Na národních výborech byli pořád staří tajemníci pro věci církevní, i když 

tam neměli co k práci. Jen za své nicnedělání a dřívější škůdcovství brali trojnásobné platy než 

kněží. 

Považoval jsem zavedení náboženství do škol za prvořadě důležité. Vzpomněl jsem si, jak 

zásadní vliv mělo právě náboženství ve škole na to, že jsem se stal věřícím a že tento rozměr 

života mně nebyl v dětství utajen. 

Přímo na území farnosti sv. Jiljí se nacházela v té době jedna střední škola a jedna základní 

škola. Rozdělili jsme si to pod Dominikovým vedením tak, že na průmyslovku bude chodit otec 

Jeroným Vobrátil a já, na základní školu na Uhelném trhu bratr Jakub Šebestík. Otec Jeroným 

byl absolventem právě této průmyslovky, a tak se tam dobře vyznal. 

Ohlásili jsme se panu řediteli na začátku září a ten nám řekl přesné datum, kdy máme přijít. 

Už u vchodu nás čekal zástupce ředitele a uvedl nás do velké kreslírny, kdy byli shromážděni 

všichni žáci, kteří po upozornění školním rozhlasem projevili o náboženství zájem. Byli jsme 

tam uvedeni čtyři: Jeroným a já, oba v hábitu, a mladý manželský pár v civilu. Ptal jsem se 

kolegů, za jakou církev tam jsou. Pošeptali, že za Křesťanskou iniciativu. Tak jsem jim ale řekl, 

že jako právník vím, že to není název církve, ať se mně nebojí říci, k jaké církvi patří. Tak ještě 

tišeji špitli, že jsou adventisté sedmého dne. Tak jsem projevil radost a řekl jsem jim, že mám 

adventisty rád a chodil jsem v mládí do jejich shromáždění. 

V kreslírně sedělo šedesát žáků a všichni byli napjatí. Nejprve jsme jim představili, co 

budeme vyučovat. Adventisté zdůraznili, že Bibli. My jsme řekli, že Bibli. Všichni se smáli. 

Tak jsme jim to všichni řekli trochu podrobněji. Žáci nebyli spokojeni. Tvrdili, že jim to připadá 

úplně stejné. Tak jsem se zeptal adventistů, jestli mohu říci za ně, jaký je rozdíl mezi námi. Oni 

souhlasili a moc se jim líbilo, jak jsem to pověděl. Tak to nakonec dopadlo tak, že čtyřicet žáků 

se přihlásilo k nám a dvacet ke Křesťanské iniciativě. Jak to dopadlo s adventisty, nevím. Ale 

někdo mně řekl cosi, že to po třech měsících vzdali. 

My jsme žáky rozdělili do čtyř skupin podle ročníků a chodili vyučovat v pondělí až čtvrtek 

od 7.00 do 8.00 a vydrželi jsme to celé tři roky, než jsem nastoupil na právnickou fakultu na 

plný úvazek. Podle záznamů v třídních knihách bylo jasné, že se nám těch našich čtyřicet trochu 

rozmnožilo. Měli jsme v každém ročníku asi po 15 žácích. Jeronym učil v pondělí a ve středu, 

já zase v úterý a ve čtvrtek. Později mně vyprávěla budoucí sekretářka Společnosti pro církevní 

právo, která bydlela v domě naproti škole, jak nás po ránu vídala chodit do školy. Byli jsme 

v tom hábitu nepřehlédnutelní. Škola vyjadřovala po celá tři léta, která jsme tam chodili, 

maximální spokojenost s naší výukou. Žáci na této škole byli výlučně chlapci.  

Byla škoda, že po mém odchodu moji klášterní bratří od další výuky náboženství upustili. 

Proč, to nechápu. Ani k úbytku žáků po celou tu dobu nedocházelo, ani nás nikdo nekritizoval. 

Myslím, že tady velká část církve po roce 1993 něco zaspala. 

 
1 Za první republiky, za okupace, po roce 1945 a až do roku 1953 se náboženství vyučovalo jako povinný předmět 

pro všechny děti zapsané v některé ze státem uznaných církví v rozsahu dvou hodin týdně. Naléhavě žádám další 

generace, aby se v naší zemi co nejdříve zasadily o dvouhodinovou výuku náboženství od základní školy až po 

maturitu. 
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Katecheta kouzelník 

Reakce na článek paní Evy Bartoňové v předcházejícím Zrcadle církve 
 

Já jsem si zase v roce 1970 myslel, že náš pan farář (P. Ferdinand Kondrys) je kouzelník, 

protože během hodiny náboženství nám ukazoval kouzla. 

Šetřil s nimi do příště, aby nás k výuce „motivoval“. A skutečně, moc jsme se na další týden 

těšili a při jeho výuce by bylo slyšet spadnout i ten nejmenší špendlík. 

Nebyl on vlastně skutečně kouzelník...? 

František Kratochvíl 

 

O Třech ve třech 

Podcast o víře a životě z ní 

 

Zájemci o Bibli a křesťanství mohou od března 2022 poslouchat zajímavý cyklus nahrávek, podcast 

O Třech ve třech, v němž bratří dominikáni odpovídají na otázky studentů. Cyklus je zaměřen na 

teenagery a studenty. Pro vysvětlení: podcast je zvukový pořad, který lze poslouchat on-line, nebo 

v podcastové aplikaci v „chytrém“ telefonu nebo na počítači. Posluchač si svůj oblíbený pořad může 

pustit kdykoliv a jeho díly se stahují automaticky. Když bude pořady v podcastové aplikaci „sledovat“, 

neujde mu žádný nový díl jeho oblíbeného podcastu. 

 

V podcastu O Třech ve třech na různé otázky o víře 

a životě v ní odpovídají dominikáni Filip a Hyacint, 

kteří působí v pražském klášteře u kostela sv. Jiljí. 

I přestože jsou každý jiný, odpovídají na všechny 

otázky jako opravdoví bratří kazatelé, jak sami 

uslyšíte. 

Otázky kladou Anička, Klárka, Honza a Matouš, 

čtveřice, která se účastní mnohých dominikánských 

akcí pro mladé. Všichni studují, ale každý něco 

jiného, což se odráží i na pestrosti kladených otázek.  

Každý díl je postaven na dvacetiminutovém 

rozhovoru trojice o věcech víry, tedy o Nejsvětější 

Trojici. Dva moderátoři si předem připravují otázky, 

které vycházejí z Apoštolského vyznání víry. Bratr dominikán zná sice téma dílu dopředu, ale 

otázky nikoliv, a tak nezřídka bývá mírně zaskočen. 

 

Kde? Spotify       Apple Podcasts      Soundcloud 

 

Zpětnou vazbu, připomínky a otázky, které by měly v podcastu zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu 

o3v3@op.cz. 

Jan Borák, spolutvůrce podcastu 

https://open.spotify.com/show/4uN1N9epzyQSEorZezq8QN
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/o-t%C5%99ech-ve-t%C5%99ech/id1623807463
https://soundcloud.com/o3v3


ZRCADLO CÍRKVE 9/2022/2 12 

 

 

 

Pokračujeme v seriálu o významu služby farních hospodyň pátým dílem článku  

Mons. Ladislava Simajchla. 

 

Živá fara – srdce živé farnosti (5. díl) 

Jak ženy pomáhají k oživení fary na centrum farnosti 
 

 

5. Žena na faře 

Loni se v Římě konalo mezinárodní setkání farních hospodyní. Mezi 3000 účastnicemi bylo 

i 45 hospodyní z našich diecézí. 

Při společné bohoslužbě jim řekl biskup Alois Wagner: „Maria je sestrou ve víře všem, ale 

především vám, milé sestry, které pomáháte kněžím při jejich práci v duchovní správě. Pro nás 

muže je vzorem Ježíšův průvodce Josef. Maria a Josef – naše vzory! – Následovat je, to je naše 

cesta spásy, po které jdeme a nikdo na té cestě není příliš malý. My kněží víme, že mnohé z vás 

jsou více svaté než my. 

I vy jste, jako Maria, služebnicemi Ježíšovými, nositelkami Krista ve farnosti, apoštolkami 

a misionářkami všech, faráře a kaplana nevyjímaje. I vy následujete Marii na její cestě 

k Alžbětě, při níž nesla Ježíše ve svém klíně. I při setkání s vámi mají lidé cítit, že k nim 

přicházíte jako Maria, s přátelskou srdečností, s dobrotou a láskou. Je to prosté: žijte Marii tím, 

že stále a ve všem, co děláte, doprovázíte radostně Ježíše. 

My kněží potřebujeme, abyste se s námi společně modlily, společně žily, společně se 

radovaly. Potřebujeme váš soucit i vaši věrnost nám i společnému dílu. A i když tvůj spolubratr 

není vždy tak dokonalý, jak by měl, pak při něm stůjte s tím větší dobrotou a vytrvalostí, usilujte 

mu pomoci. 

Je to krásné, že v dnešní době se vzájemný vztah nás kněží a vás, farních hospodyní, změnil 

na vztah bratrských a sesterských spolupracovníků. 

Vaše životní povolání není obyčejné zaměstnání, obyčejná práce. Je to duchovní poslání, 

které velmi přispívá k úspěchu kněžské práce a k dobrému pocitu kněží v jejich službě. Vy máte 

velký podíl na tom, zda na faře a ve farnosti je dobré ovzduší pohody, zda fara je opravdovým 

domovem kněze a farní rodiny. 

Každému knězi přeji, aby měl na faře takovou spolupracovnici, která svou službu bere jako 

duchovní povolání. Pak bude život kněze krásnější, duchovně plnější a šťastnější. 

A vám všem přeji, aby vám pomáhala vaše sestra ve víře a váš vzor – Ježíšova Matka Marie.“ 
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Takovýto pohled na ženu na faře nebýval vždycky. Osobní služebná kněze – když už to musí 

být a kněz se už neobslouží sám – tak tedy ano. Ale pomocnice v pastoraci ve farnosti – to sice 

někde také bývalo, ale oficiálně se to nebralo na vědomí. 

Teprve nějak před 20–25 lety začíná v církvi dialog o postavení ženy na faře. Papež říká, že 

to nemá být pouhé zaměstnání, že to má být i povolání, duchovní spoluslužba Božímu 

království. Z lásky k Ježíšovi, z lásky k bližnímu, nasadí žena svůj život věci Páně (l Kor 7,32). 

Způsob náplně tohoto „nasazení“ je mnohostranný. Je to nejprve péče o domácnost kněze. 

Je to i výpomoc a aktivita ve všem, k čemu má žena vlohy, schopnosti, k čemu má nebo získá 

zvláštní průpravu. 

Na faře se scházejí skupiny dětí, ministrantů, mládeže, různé skupiny farního společenství. 

Hospodyně připravuje všem příjemné prostředí, pečuje, aby se tam všichni cítili dobře. Když 

je vyškolenou katechetkou, varhanicí, účtařkou či zdravotní sestrou, všechno to ve službě 

farnosti dobře uplatní. Ale i kdyby neměla žádné zvláštní vlohy, žádnou zvláštní odbornou 

průpravu, jen když je zbožná a hodná, bude nepochybně na každé faře dobře na svém místě. 

Bude tam konat „apoštolát přítomnosti“. Na faře bude laskavá žena, která svou vlídností 

bude zviditelňovat Boží lásku, vytvářet z fary příhodný prostor pro vznikání společenství 

v lásce, pro vznikání společenství v lásce Boží. 

Zpravodaj pražské arcidiecéze otiskl nedávno dopis biskupa Aufderbecka farním 

hospodyním. Pěkně tam shrnul, co znamená dobrá žena na faře: 

„Když při udílení svátosti biřmování nebo svěcení oltářů navštívím nějakou obec, moje první 

a poslední cesta na faře vede do kuchyně. Ne proto, abych se díval do hrnců, ale abych pozdravil 

a poděkoval té, která vede farní domácnost. 

K faře patří hospodyně. Kněz někdy velmi těžko nachází vhodnou osobu. A mnohý si raději 

všechno dělá sám, než aby volil špatně. Já si však myslím, že pro faru není dobré, když kněz 

nechce žádnou hospodyni. 

Fara je směsicí obytného domu, hostince a kláštera. Kněz, který často bývá na cestách, 

potřebuje svou domácnost, jinak se z něho může stát vyděděnec. Má mít radost, když po 

vykonané práci přijde do domu, který je mu domovem. 

Fara má však i něco z hostince. Hostinec je otevřen pro každého. Každý může vstoupit, 

neodbudou ho u dveří. Každý si může sednout u stolu. V jednom místě pojmenovali před lety 

faru ,Hostinec u Dobrého pastýřeʻ. To proto, že tehdejší farář žil podle zásady: ,Mé dveře i srdce 

jsou vždy otevřeny.ʻ Bylo to ale jistě i kvůli farské hospodyni. Přátelsky pozdravila návštěvníky 

u dveří. Nevyptávala se zvědavě, co je přivádí, nenechala je stát u dveří, ale uvedla je do 

pracovny faráře, když byl přítomen, nebo jim řekla, kdy bude doma. I farářovi spolubratří 

dovedli ocenit, když byli na faře jako hosté rádi viděni a přátelsky přijati. Fara – to byl hostinec 

pro spolubratry. 

Fara musí mít v sobě také něco z kláštera. Fara má mít sice otevřené dveře, ale nesmí být 

domem otevřených dveří. Nemá být holubníkem, kam by mohl každý přijít a odejít, jak se mu 

líbí. Kněz musí ve svém domě sebrat myšlenky a síly, aby se důkladně připravil na bohoslužbu, 

kázání a katechezi. Musí nalézt ve svém domě klid a čas k modlitbě, ke studiu. Musí mít 

možnost stáhnout se jako mnich do své cely, mít radost, že má ve svém domě klidné místo, kde 

se může pomodlit breviář a studovat. 

Také farská hospodyně rozhoduje o atmosféře a otevřenosti fary a umožňuje tak knězi a farní 

obci vykonávat mnoho činností, které by bez ní nebylo možno konat. Považuji službu dobré 
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farní hospodyně za nezastupitelnou a děkuji všem, které tímto způsobem obětavě a ve skrytosti 

slouží církvi.“ 

 

Řekněte, děvčata, ženy, nemáte chuť zasvětit svůj život tak krásnému úkolu? I vy se můžete 

stát farní sestrou. 

 

Mons. Ladislav Simajchl 

Převzato z http://knihovna.net/KNIHA/0015_t.htm, pokračování příště 

 

 
 

Gratulace 
 

JUDr. Ing. Ján Lučan, Ph.D., z Prahy, právník a finanční analytik, zakládající člen Společnosti 

pro církevní právo, oslaví 18. září 2022 své 50. narozeniny. 
 

ICLic. Mgr. František Nechvátal, farář a soudce Diecézního církevního soudu v Brně, oslaví 

23. září 2022 své 50. narozeniny. 
 

Mgr. Petr Šebela z Prahy, advokát, zakládající člen Společnosti pro církevní právo, oslaví 

25. září 2022 své 50. narozeniny. 
 

Paní Věra Kateřina Dospělová, zakládající členka Společnosti pro církevní právo, dlouholetá 

pracovnice soudní kanceláře pražského interdiecézního soudu a metropolitního soudu, oslaví 

27. září 2022 významné životní jubileum. 
 

JUDr. Stanislav Mečl z Prahy, advokát, oslaví 28. září 2022 své 50. narozeniny. 
 

ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice, 

starokatolický kněz, teolog, judaista a překladatel, oslaví 29. září 2022 své 40. narozeniny. 
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Fotografie na titulní straně: 28. konference Církev a stát na brněnské právnické fakultě, pořádaná Katedrou ústavního práva 

a politologie a Společností pro církevní právo. Zleva Tomáš Grundza, Záboj Horák, Jiří Rajmund Tretera.                                                                                                                                                       

Foto Jana Kledusová 

 

Šéfredaktor: 

Zástupce šéfredaktora: 

Redaktor: 

Layout: 

Technický redaktor: 

P. Jiří Rajmund Tretera OP 

Záboj Horák 

Jakub Nagy 

Marek Novák 

Tomáš Grundza 

 

Starší čísla online: spcp.prf.cuni.cz/aktuality. Zrcadlo církve vychází dvakrát měsíčně. 

spcp@prf.cuni.cz 

 

ISSN 2695-0111 
 

 

http://knihovna.net/KNIHA/0015_t.htm
http://spcp.prf.cuni.cz/aktuality

