
 

SPOUTANÉ CÍRKVE 

mezinárodní vědecká konference 

10. - 12. září 2019 v Olomouci 

 

Úterý 10. září 2019 

9.30-10.30 prezence účastníků 

10.30-11.00 slavnostní zahájení 

11.00-12.00 František Xaver HALAS - úvodní přednáška 

12.00-13.00 přestávka na oběd 

13.00-15.15 I. blok - moderace Jaroslav ŠEBEK 

Jiří Rajmund TRETERA - Nová právní situace věřících a církví v 
ČSR v letech 1948-1950 

Záboj HORÁK - Postihy církví, věřících a jejich dětí v oblasti 
školství v ČSR v letech 1948-1953 

Renáta JAKUBČOVÁ - Vybrané aspekty konfesijných vzťahov 
v Československu po roku 1949 

Petr KOPECKÝ - Československé parlamentní volby v roce 1946 a 
katolická církev na příkladu aktivity arcibiskupa Leopolda 
Prečana 

Jitka JONOVÁ - Obsazení kanonikátů metropolitní kapituly 
v Olomouci roku 1949: instalovaní kanovníci bez státního 
souhlasu 

Martin JINDRA - Vliv státu na průběh V. řádného sněmu Církve 
československé (husitské) 

diskuze 

15.15-15.45 přestávka na kávu 

15.45-18.00 II. blok - moderace Martin WEIS 

Jan OBRTLÍK - Úplná amputace tradice. Sakrální stavební 
kultura jako trvalá oběť komunistické perzekuce v letech 
1948-1989 

Michal SKLENÁŘ - Rok 1949 jako zlom ve vývoji české 
sakrální architektury - příklad nevysloveného důsledku 



tzv. církevních zákonů 

Jan KRŠKO - Kostely patří národu. Pokus o změnu 
vlastnictví katolických bohoslužebních míst na počátku 
dvacátých let 

Marek KREJČÍ - Spor o patronáty a církevní jmění, 
církevní zákony a praxe 

Radka KINKOROVÁ - Ludmila NOVOTNÁ - Proměny 
náboženského života v Horšovském Týně – od konce 2. 
světové války do 50. let 20. století 

Eva RICHTROVÁ - „Za dobrou vůli přispěti k vytvoření 
dobrého poměru mezi státem a Vaší řeholí, s níž u nás s 
určitostí počítáme, Vám srdečně děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci s Vámi.“ Státní „péče“ o řeholnice na 
příkladu internačního kláštera Broumov 

Jitka KŘEČKOVÁ - Konvent alžbětinek v Praze Na Slupi v 
období 1948-1989 

Věra SMOLOVÁ - Poutní místo Svatá Hora po roce 1948 

diskuze 

19.30 Kulatý stůl – moderace Jaroslav ŠEBEK 

Dominik DUKA, kardinál a arcibiskup pražský 

Jan GRAUBNER, arcibiskup olomoucký 

Daniel ŽENATÝ, synodní senior ČCE 

Tomáš BUTTA, patriarcha CČSH 

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí 

 

 

 

místo konání: 

prezence, úvodní přednáška, kulatý stů - Cyrilometodějská teologická 
fakulta UP v Olomouci, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc 

I. a II. blok - Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc 



 

Středa 11. září 2019 

9.30-12.00 III. blok - moderace Daniel DOLEŽAL 

Damián NĚMEC - Další osudy „církevních zákonů“ v kontextu 
České republiky (1949-2012) 

Peter ŠTURÁK - Gréckokatolícka cirkev v Československu v 
kontexte spoločensko-náboženskej situácie v rokoch 1945-
1950 

Lenka SVOBODOVÁ - „Věřící s pocitem vděčnosti oceňují 
náboženskou svobodu v našem státě a také rovnoprávnost 
církví.“ 

Blanka SOUKUPOVÁ - Státní úřad pro věci církevní, 
církevní odbor ministerstva školství a kultury a židovské 
náboženské společenství: strategie vzájemné komunikace 
(1949-1989) 

Pavel MILKO a Dalibor STÁTNÍK - Spoutané československé 
pravoslaví 

diskuze 

12.00-13.00 přestávka na oběd 

13.00-15.15 IV. blok – moderace Jitka JONOVÁ 

Martin WEIS - Českobudějovický biskup Josef Hlouch a tzv. 
církevní zákony 

Vít NĚMEC - Okolnosti dvou trestních stíhání biblisty Antonína 
Klevety v období komunismu 

Prokop TOMEK - Osobnost kněze Bruno Sklenovského jako příklad 
perzekuce i odporu katolické církve během čtyřiceti let 

Miloš DOLEŽAL – Rudé šátky sundejte 

Jitka FRIČOVÁ - Omezování výuky náboženství v Československu v 
50. letech 20. století na příkladu kraje Gottwaldov a okresu 
Kroměříž 

Jana PRCHALOVÁ - „Doufáme, že na celou věc se budete dívat 
střízlivě a nebudete zbytečně bránit výstavbě Nové Ostravy“ 
aneb nelehká pozice porubské farnosti v období komunistického 
režimu 

František BÁRTÍK - Ladislav Mácha - vyšetřovatel StB 



Lukáš KOPECKÝ - Prokurátor JUDr. Karel Čížek jako specialista 
na církevní procesy 

diskuze 

15.15-15.45 přestávka na kávu 

15.45-17.15 V. blok – moderace Michaela Moravčíková 

Karel ŘEHÁČEK - Lakomá Barka budovatelkou socialismu? 
Farní hospodyně a jejich existenční zajištění po roce 1949 

Martin PÁCHA - Výuka náboženství aneb stýkání a potýkání 
katolíků a komunistů v 50. letech 20. století 

Ondřej HOLUB - Předpoklady, kontext a průběh dialogu 
mezi rakouskými komunisty a katolickou obcí v 60. letech 
20. století 

Terezie HLAVÁČKOVÁ - Zobrazení katolické církve v českém 
hraném filmu v druhé polovině 60. let 20. století 

Petr TESAŘ - „Křížová cesta“ - seriál Třicet případů 
majora Zemana jako obraz státní církevní politiky vůči 
ženským řeholím 

diskuze 

17.30-18.15 kulturní program 

19.30 společenský večer s rautem 

 

 

 

 

 

 

 

místo konání: 

III., IV. a V. blok - Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc 

společenský večer - atrium Uměleckého centra UP v Olomouci, 
Univerzitní 3, 771 47 Olomouc  



 

Čtvrtek 12. září 2019 

9.30-12.00 VI. blok - moderace Věra SMOLOVÁ 

Jaroslav ŠEBEK - Proměny české církevní situace po roce 
1989 

Michaela MORAVČÍKOVÁ - Právo a náboženstvo v Slovenskej 
republike po roku 1989 

František NEUPAUER - Sviečková manifestácia v Bratislave 

Beata KEMPNÁ - Mons. Miloslav Klisz. Příběh kněžské služby 
v době náboženské nesvobody 

Jiří SMITKA - Archiválie vzniklé z činnosti církevních 
institucí jako předmět znárodnění a restituce 

diskuze 

12.00 závěrečné shrnutí – Jaroslav ŠEBEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místo konání: 

VI. blok, závěrečné shrnutí - Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
v Olomouci, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc 

 

Změna programu je vyhrazena. 


