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Ve čtvrtek 5. září 2019 se v budově Masarykovy univerzity v Brně, na Komenského náměstí 
2, konala pravidelná celodenní konference z cyklu Církev a stát, tentokrát zasvěcená tématu 
Náboženství a ozbrojené síly. Konferenci pořádala Katedra ústavního práva a politologie 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo. 
 O desáté hodině dopolední konferenci zahájila JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., 
z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, garantka oboru církevního práva, vyučovaného 
na této fakultě, soudkyně Ústavního soudu a předsedkyně místní skupiny Společnosti pro 
církevní právo v Brně. Poté svým projevem konferenci otevřel děkan brněnské právnické 
fakulty doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Konferenci moderoval doc. JUDr. Pavel Molek, 
Ph.D., LL.M. (Católica), z Masarykovy univerzity v Brně a Katolické univerzity v Lisabonu.  
 V prvním bloku přednášeli P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, z Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy, na téma Duchovní péče v ozbrojených silách jako služba 
náboženských společenství veřejnosti – teoretický úvod a plukovník generálního štábu 
P. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR, na téma Duchovní služba 
v Armádě České republiky. 
 V druhém bloku zazněly tři další příspěvky. Doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., 
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přednášel na téma Duchovní péče v ozbrojených 
silách na území českých zemí v letech 1914–1950. JUDr. Adam Csukás, doktorand Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy a právník Synodní rady Českobratrské církve evangelické, 
se věnoval tématu „Vojenská církev“: Evangelická vojenská duchovní správa (1919–1950). 
JUDr. Tomáš Tuza, doktorand Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokát z Prahy, 
hovořil na téma Nucená služba řeholníků v pomocných technických praporech 
Československé lidové armády. 
 Konference byla uzavřena bohatou diskusí, jíž se zúčastnil mimo jiné vedoucí Katedry 
církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a předseda místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci 
P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP.  
 Bohatý fotografický materiál pořídili ThLic. ICLic. Mgr. Monika Menke, Th.D., z téže 
katedry, jejíž fotografie byly umístěny na www stránky Společnosti pro církevní právo do 
rubriky Akce/Výroční konference v Brně, a oficiální fotograf Masarykovy univerzity, jímž 
pořízené fotografie byly uveřejněny na facebooku Katedry ústavního práva a politologie 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 
 Při konferenčním jednání se o účastníky staral její hlavní organizátor Ing. Mgr. 
Jaroslav Benák, Ph.D., z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity, a jeho studentští spolupracovníci z téže katedry.  
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