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PROGRAM AKADEMICKÝCH DNŮ CMKA 
 
15:00 – 15:05 – ZAHÁJENÍ AKADEMICKÝCH DNŮ CMKA 
 
15:05 – 15:15 – POZDRAVNÉ SLOVO ZÁSTUPCE ARCIBISKUPSTVÍ 

Mons. Mgr. Antonín Balser, pomocný biskup olomoucký  
15:15 – 15:30 – 30 LET SVOBODNÉHO PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČR 
 ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA  
15:30 – 15:50 – PŮSOBENÍ CÍRKVE VE ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

V MSKA  
 Prof. Ladislav TICHÝ, Th.D., vyučující na CMTF Olomouc 
15:50 – 16:20 – PŮSOBENÍ CÍRKVE VE ZDRAVOTNICTVÍ V ČR 

Mons. Bohumír VITÁSEK, biskupský delegát pro pastoraci 
nemocných  

16:20 – 16:40 – PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ 
 
16:40 – 17:20 – PŮSOBENÍ CÍRKVE V CHARITNÍ SLUŽBĚ V ČR  
 PhDr. Petr PRINZ, ředitel Charity Olomouc 
17:20 – 17:40 – PŮSOBENÍ CÍRKVE V OZBROJENÝCH SLOŽKÁCH   
 plk. gšt. IClic. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR 
17:40 – 18:00 – MEDIÁLNÍ PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČR 
 ThDr. PhDr. Radek Mezulánik, Ph.D., VŠ pedagog 
18:00 – 18:30 – DISKUZNÍ PANEL S REFERENTY 
 
18:30 – 19:00 – ZÁVĚR A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ  
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30 LET SVOBODNÉHO PŮSOBENÍ CÍRKVE 
V ČESKÉ REPUBLICE 
 

V období boje za osvobození z totality byla katolická církev spjata s těmi, kte-
ří se podíleli aktivně na pádu nedemokratického politického systému. Na základě 
této spoluúčasti v boji za svobodu a demokracii katolická církev vstupovala 
do obnovujícího se demokratického Československa v partnerské roli s novou po-
litickou reprezentací. Tento podíl katolické církve, dalších církví a náboženských 
společností na tomto zápase se projevil v bezprostřední reformě a konfesně-
právní úpravě vztahu státu a církví v obnovovaném demokratickém systému Čes-
koslovenska.  

Reforma vztahu státu a církve vycházela ze strany státu z mezinárodních zá-
ruk lidských práv a svobody náboženského vyznání, které odpovídaly i nauce II. 
vatikánského koncilu. Na základě toho došlo k právní úpravě, kterou se uskuteč-
nila reforma vztahu státu a církví formou přátelské odluky. Především 
to znamenalo, že stát nezasahuje do ryze církevních záležitostí, jako je například 
jmenování jejích představených, a církev naopak nezasahuje do záležitostí ryze 
politických a státních. Ustanovení Biskupské konference České a Slovenské Fede-
rativní republiky se uskutečnilo dne 9. 3. 1990. Následně došlo k dořešení obsa-
zení biskupských stolců v Československu. 

Politickou reformou a novou právní úpravou se naplnila slova T. G. Masaryka, 
který ve vztahu k církvím proklamoval zásadu „Svobodná církev ve svobodném 
státě“. Rovněž se naplnilo Masarykovo doporučení, aby církve měly více roli du-
chovnější než politickou ve společnosti. Na základě reforem II. vatikánského kon-
cilu se katolická církev zřekla privilegovaného postavení a spojení se státem. 
Ve vztahu k velice pozitivní konfesně-právní úpravě církevních a náboženských 
záležitostí se rovněž naplnilo to, co kdysi prohlašoval T. G. Masaryk na adresu ka-
tolíků: „Budete mít tolik práv, kolik si vybojujete.“ Práva a svobody, které věřící 
a církve získali v obnovené demokracii, vycházejí z toho, co si vybojovali v zápase 
s totalitní mocí. Velká míra svobod a práv, které stát zaručuje a poskytuje církvím, 
vychází z velké míry nesvobod a bezpráví, které církve a věřící zakusili. V čele 
těch, kteří zakoušeli komunistické bezpráví po celou dobu totalitního režimu, byl 
Mons. Karel Otčenášek, který nemohl vykonávat svou biskuskou funkci. Připomí-
nal význam utrpení a pronásledování katolické církve: „Žádný stav a žádné povo-
lání nebylo terčem komunistické perzekuce tak, jako církevní osoby a skupiny. 
K těm je pak ještě třeba připočíst i kněze ponechané na farách, ale podle libovůle 
tajemníků překládané z místa na místo a trestané za každou maličkost, zejména 
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však za práci s mládeží. Obrovský počet laiků vydaných na pospas stálému šika-
nování, zastrašování a pronásledování. Bylo by velmi dobré, kdyby náš národ 
uznal jejich zásluhy a význam pro obrodu demokracie a jejího zřízení.“ 

Ve vztahu k církvím a konfesní úpravě vytvořila politická reprezentace 
v obnoveném demokratickém Československu velmi příznivé podmínky pro 
úpravu vztahů mezi církví a státem formou modu cooperandi. 

 
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR: Cyrilometodějská křesťanská akademie z.s., 
Wurmova 11, 779 00 Olomouc, web: www.mska-akademie.cz,  
MODERÁTOR  – ThDr. ICLic. Jiří Koníček 
 

 
ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský  
Mgr. Zdeněk Žbánek MBA, primátor statutárního města Olomouce 

 
 
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ: Akademické dny CMKA 2020 budou vzhledem 
k vládním nařízením O nouzovém stavu proti šíření koronaviru a omezením 
shromaždování  osob probíhat v povoleném počtu 10 osob za účasti  refe-
rentů a pozvaných hostů a dle hygienických předpisů. Referáty budou na-
hrávany a záznam bude k dispozici na webu CMKA a v časopise Dialog 
Evropa XXI.   
 
 
PRO VNITŘNÍ POTŘEBU VYDAL SEKRETARIÁT CMKA  OLOMOUC 2020 
 
 

http://www.mska-akademie.cz/

