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Smlouva o duchovní službě katolíkům ve vojsku s Litvou (2000) 

 
Smlouva 

mezi Svatým stolcem a Litevskou republikou 
o duchovní službě katolíkům ve vojsku 

Svatý stolec a Litevská republika 
(dále jen „smluvní strany“) 

chtějíce zajistit trvalou duchovní službu katolíkům 
sloužícím v armádě Litevské republiky způsobem, 
který je přijatelný pro obě smluvní strany, 

se dohodly takto: 

Článek 1 
1. Svatý stolec zřídí vojenský ordinariát odpovědný za 

duchovní péči o katolíky sloužící v armádě Litevské republiky. 
2. V souladu s apoštolskou konstitucí Spirituali Mi-

litum Curae bude vojenský ordinariát řízen vojenským ordi-
nářem, majícím práva a povinnosti diecézního biskupa. 

3. Vojenský ordinář může zastávat současně úřad 
diecézního nebo pomocného biskupa. 

4. Jurisdikce vojenského ordináře je osobní, řádná 
a vlastní, kumulativní s mocí místního ordináře. 

5. Vojenský ordinář je členem Litevské biskupské 
konference. 

Článek 2 
Vojenský ordinář je svobodně jmenován Svatým stol-

cem po předchozím oznámení prezidentu Litevské republiky. 

Článek 3 
Vojenský ordinář v součinnosti s ministrem obrany 

jmenuje generálního vikáře. Generální vikář je sou-
časně hlavním vojenským kaplanem. 

Článek 4 
1. Vojenští kaplani budou jmenováni nebo pro-

pouštěni z úřadu vojenským ordinářem po dohodě 
s místním biskupem. V souladu s ustanoveními kano-
nického práva, vojenští kaplani budou podřízeni pra-
vomoci vojenského ordináře, i pokud zůstanou inkar-
dinováni ve svých vlastních diecézích. Vojenští kaplani 
mají práva a povinnosti farářů personálních farností. 

2. Ministr obrany po dohodě s vojenským ordiná-
řem může udělit vojenským kaplanům pověřených du-
chovní službou o katolíky v hlavních vojenských jed-
notkách.zvláštní služební status Tito vojenští kaplani 
mohou být inkardinováni ve vojenském ordinariátu 
v souladu s normami kanonického práva. 

3. Vojenský ordinář v součinnosti s místním bisku-
pem může rovněž dočasně pověřit duchovní službou 
jiné kněze. 

Článek 5 
V souladu s normami kanonického práva mohou 

být podřízeni pravomoci vojenského ordináře tyto 
osoby: 

(a) vojenští a civilní zaměstnanci katolického 
vyznání sloužící v Litevské armádě; 

(b) členové jejich rodiny katolického vyznání nebo 
jiní katolíci, kteří s nimi bydlí; 

(c) katolíci navštěvující vojenské školy, pracující 
v nemocnicích nebo v jiných podobných institucích; 

(d) katolíci vykonávající úkol uložený jim vojen-
ským ordinářem trvale nebo s jeho souhlasem. 

Článek 6 
Sídlo kurie vojenského ordinariátu bude ve Vilniusu. 

Článek 7 
Ministr obrany zajistí odpovídající materiální zabez-

pečení pro udržování Vojenského ordinariátu a míst 
jeho bohoslužeb, jakož i pro další duchovní činnosti. 

Článek 8 
1. Při výkonu své duchovní služby budou vojenští 

kaplani vázáni normami kanonického práva, naříze-
ními vojenského ordináře, jakož i armádními zákony, 
pravidly a nařízeními. 

2. Povinnosti vojenského kaplana zahrnují: návštěvy 
vojenských jednotek, sloužení mší a vedení jiných bo-
hoslužebných úkonů, udělování svátostí, výuku nábo-
ženství a etiky, správu jemu svěřeného církevního ma-
jetku a péči o něj i výkon dalších duchovních činností. 

3. V případě, že by měl být vojenský kaplan 
potrestán správními sankcemi, budou vojenské úřady 
jednat po konzultaci s vojenským ordinářem. 

Článek 9 
1. Vojenský ordinář má právo udílet pokyny vojen-

ským kaplanům, jež se týkají jejich služby, udržovat 
s nimi trvalé vztahy, a to buď přímo nebo prostřed-
nictvím svých zástupců a kontrolovat je v místech 
jejich působení. 

2. Vojenští kaplani jsou povinni podávat vojen-
skému ordináři pravidelné zprávy o své činnosti. 

Článek 10 
Litevská biskupská konference a ministr obrany 

Litevské republiky se dohodnou na specifických 
pravidlech pro Vojenský ordinariát ohledně 
praktických aspektů duchovní služby vojenských 
kaplanů i na podmínkách a pravidlech jejich postavení 
v rámci vojenských struktur. 

Článek 11 
V případě jakýchkoli budoucích neshod týkajících 

se výkladu nebo aplikace této smlouvy budou smluvní 
strany postupovat společným úsilím ke smírnému řešení. 

Článek 12 
Tato smlouva vstoupí v platnost okamžikem vzájem-

né notifikace smluvními stranami o splnění podmínek 
týkajících se procesu nutného pro její vstup v platnost. 

Dáno ve Vilniusu dne 5. května 2000 ve dvou 
vyhotoveních v anglickém a litevském jazyce, přičemž 
obě znění jsou autentická.  

za Svatý stolec    za Litevskou republiku 
+ Erwin Josef Ender   Algirdas Saudargas 

Ratifikační listiny smlouvy uzavřené mezi Svatým stolcem a Litevskou republikou byly vzájemně předány a přijaty ve Vatikánu 
dne 16. září 2000. Téhož dne tedy smlouva vstoupila v platnost podle ustanovení článku 12 téže smlouvy. 

 


