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Pražský oficiál, kanovník Dr. Jiří Svoboda

Jiří Rajmund Tretera

Dne 20. března 2021 se dožil 80 let Jeho Milost, 
emeritní kanovník a děkan Metropolitní vždy věrné 
katedrální kapituly u sv. Víta, ThDr. Jiří Svoboda, 
IC.D., zakládající člen Společnosti pro církevní 
právo. Je znám nejen po českých zemích a na Slo-
vensku, i v široké cizině, a především v Římě jako 
úspěšný soudce pražského církevního soudu, ať se 
tento soud nazýval metropolitním, interdiecézním 
nebo zase metropolitním. A nadto ho proslavila jeho 
činnost organizační. Myslím, že Jiří Svoboda právě 
v této oblasti skvělým způsobem využil svého ta-
lentu a obdarování od Pána.

Zejména v počátečních letech po převratu si těžko dovedeme představit, že by 
soud bez Jiřího talentu, pracovitosti, houževnatosti a organizačních schopností tak 
dobře obstál. Při relativně vysokém nápadu kauz prvního stupně ze všech diecézí 
české církevní provincie, a ještě vyřizování apelačních kauz od interdiecézního 
soudu v Olomouci. A to vše při malých zkušenostech a zpočátku i teoretického 
fundamentu téměř všech pracovníků soudu.

Poznal jsem se s Jiřím Svobodou někdy v létě 1990, když se stal farářem v mé 
oblíbené Hostivaři, kam jsem již deset let z iniciativy svého dominikánského 
představeného ThLic. Dominika Duky jezdil nejen do terciářské skupiny našeho 
řádu, ale i za svým vzdáleným příbuzným ThDr. Václavem Wolfem, který tam až 
do té doby, do svého návratu na teologickou fakultu, působil jako administrátor 
farnosti. Jiří Svoboda pak působil jako Wolfův nástupce v hostivařské farnosti až 
do konce roku 1992.

Jiří Svoboda měl v té době za sebou již tvrdou životní zkušenost z práce na 
vinici Páně. Po dokončení studia na litoměřické bohoslovecké fakultě roku 1963 
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prošel dvouletou vojenskou službou a byl na kněze vysvěcen 13. června 1966. 
Nejprve byl kaplanem v Chebu s výpomocí ve Františkových Lázních, pak byl 
administrátorem farnosti Žalmanov, později farnosti Bochov, a nakonec farnosti 
Dobřany. Jako administrátor excurrendo působil postupně ve farnostech Bochov, 
Bražec, Javorná, Údrč, Luka u Toužimi, Skoky a Chotěšov. Licenciát teologie zís-
kal v Litoměřicích roku 1973, doktorát teologie tamtéž v roce 1975. Roku 1977 byl 
ustanoven soudcem pražského církevního soudu a roku 1985 jeho viceoficiálem. 
V prosinci 1990 byl jmenován oficiálem.

Pár týdnů po mém kněžském svěcení v Olomouci v červnu 1991 mě Jiří Svobo-
da požádal, abych nastoupil na církevním soudu na místo ochránce spravedlnosti. 
Pracoval jsem v té době v duchovní správě farnosti svatého Jiljí, učil na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy církevní právo a na čtyřech středních školách nábo-
ženství, ale neodolal jsem a požádal svého provinciála, aby dal k tomuto mému 
dalšímu úvazku svůj souhlas. Což po jistém váhání učinil a já jsem byl panem 
arcibiskupem na místo ochránce spravedlnosti přijat. Pochopitelně šlo o místo 
neplacené, jak je tomu u většiny pracovníků církevních soudů.

Ta léta, která jsem po boku Jiřího Svobody u církevního soudu prožíval, po-
važuji za léta, na která mám spoustu krásných a hřejivých vzpomínek. Jiří řídil 
všechny porady v patřičné úterý v měsíci, kdy od rána do večera rozděloval úkoly 
a kontroloval jejich plnění, s laskavostí, přesností a důrazem na věci podstatné. 
Výborně si rozuměl s paní notářkou jako sekretářkou soudu, i s oběma viceofici-
ály, kterým přiděloval kauzy jako předsedům senátů. Moudře sestavoval senáty 
a vhodně jim přiděloval obhájce svazku a sám si ponechával vedení kauz zejména 
za pražskou arcidiecézi. Perfektním a zábavným společníkem byl i při pauzách, 
zejména polední, kdy jsme chodili do arcibiskupské kantýny na oběd. Organizace 
výslechů stran i svědků probíhala bez závad.

Jednou za rok jsme odjížděli mikrobusem na sympozium církevního práva ve 
Spišském Podhradí. Ten týden tam prožitý, včetně setkání s našimi kolegy z cír-
kevních soudů v Olomouci, Brně, šesti latinských a jedné řeckokatolické diecéze 
na Slovensku, pod vedením kardinála Zenona Grocholewského a Mons. Daniela 
Faltina z Říma, to je série nezapomenutelných zážitků. Všichni čeští soudci jsme 
to tam prožívali pod jakousi nepsanou a tiše uznávanou ochranou Jiřího Svobo-
dy. A spolupráce se slovenskými kolegy, našimi hostiteli, byla bez sebemenšího 
mráčku nedorozumění, plná vzájemného pochopení.
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Rád se zmiňuji při různých rozhovorech o tom, že společnost církevních soudců 
v mém životě byla jakýmsi mimořádným jevem. Nikde jinde jsem snad v životě ne-
našel takovou harmonicky uspořádanou partu lidí. Prý to snad působí potřeba úlevy 
a odlehčení od tvrdosti práce soudce, který se dovídá o trápeních lidí z všelijak 
vadně uzavřených pseudomanželských svazků. To pak často utvrzuje kamarádský 
vztah mezi soudci. Ale stejně myslím, že k tomu všemu svým velkým charismatem, 
dobrotou srdce a promodlenou zkušeností víry přispěl náš šéf a kamarád všech.

Jedinou bolest bych spatřoval v tom, že ani Jiří, ani já jsme nepatřili mezi 
oblíbence pana kardinála Miloslava Vlka, který byl vlastně jako arcibiskup našim 
přímým nadřízeným. A tak jsme si museli vyslechnout mnohá nepříjemná lání. 
Jednou na nás oba křičel asi hodinu, neboť jsme vyjádřili jménem celého soudu 
jistý nesouhlas s nějakým postupem uvnitř arcibiskupství, aniž bychom tušili, že 
za tím stojí on. Odešli jsme pak spolu do Jiřího bytu v kanovnických domcích 
a navzájem jsme se utěšili u lahvičky trochu silnějšího moku, jak to jinak ani nešlo.

Myslím, že Jiří měl s panem kardinálem mnoho trápení i později. Přicházel 
občas „seshora“ dosti rozladěný a jen tak malinko a na půl úst se svěřil, že měl 
zase s „Arcimílou“ nějaké těžkosti.

Jiří Svoboda nedokázal po uvolnění z místa faráře, aby se věnoval čistě a jen 
soudcovskému povolání, zůstat jen při tom. K věci patří, že si vytrvale zvyšoval 
na Lateránské univerzitě v Římě svou kvalifikaci a dosáhl roku 1996 licenciátu 
kanonického práva a v roce 2000 doktorátu z téhož oboru, a že umožnil i jiným, 
aby pohodlněji, při denním studiu a současném ubytování v římské koleji Nepo-
mucenum, dosáhli podobných titulů. Ale navíc přijal již v roce 1992 kanonikát 
na svatovítské metropolitní kapitule a stoupal v složité mašinerii této úctyhodné 
instituce od jednoho stupně k druhému až po zvolení do úřadu jejího děkana.

S Jiřím Svobodou jsem se v milém společenství pražského soudu setkával 
po deset let, kdy jsem vykonával úřad ochránce spravedlnosti. Avšak ani potom 
jsme neztratili kontakt. Nadále jsem jezdil, již jako soukromý účastník, na spiš-
ské sympozium. A často přijímal do Revue církevního práva články, které pro 
nás Jiří Svoboda psal. Nalézt je můžete v těchto číslech: 18–1/2001, 24–1/2003 
a 30–1/2005. Kdo si chce přečíst ještě jeden životopis našeho oslavence, včetně 
statistik o nápadu soudních kauz v jistém období, pak doporučujeme článek Stani-
slava Přibyla P. ICLic. ThDr. Jiří Svoboda v čísle 9–1/1998. V kolektivní mono-
grafii Sacri canones servandi sunt, kterou vydal Historický ústav  Akademie věd 
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České republiky v roce 2008, uveřejnil Jiří Svoboda svůj článek Štěpán z Roudnice 
a jeho Questiunculae, napsaný na základě jeho italsky psané římské disertace, 
kterou uvedl ve světovou známost tohoto velikého kanonistu pražské univerzity 
ze 14. století.

A ještě jedna maličkost navíc: v letech 1995–2016 Jiří Svoboda působil jako 
rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově. Arcibiskup ho pověřil 
slavit zde mešní liturgii podle latinského Missale Romanum, editio typica 1962.

Přejeme svému milému příteli, členu Společnosti pro církevní právo a jed-
nomu ze sloupů presbyteria Pražské arcidiecéze Jiřímu Svobodovi štěstí, radost, 
mnogaja ljeta …
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