
Konference A. C. Stojan – arcibiskup a senátor ve službě a dialogu církve a státu 

 

Program konference: 

Úvodní slovo místopředsedkyně Senátu PČR, RNDr. Jitka Seitlová 

Slovo členky Senátu PČR a místopředsedkyně KDU-ČSL, Mgr. Šárka jelínková 

Slovo arcibiskupa pražského, Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka, Op 

Slovo arcibiskupa olomouckého, Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 

A. C. Stojan – život a dílo v ČSR, doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

Politické poměry církví při vzniku ČSR, PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 

Vztahy ČSR a Svatý stolec a Modus vivendi, ThDr. ICLic. Jiří koníček, Th.D. 

Panelová diskuze s hosty a přednášejícími, Přípitek, pohoštění a společenské setkání 

Celou konferenci moderoval P. Mgr. Vladimír Kelnar 

 

V roce 2021 jsme si připomněli 100. výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým a 

metropolitou moravským, které se uskutečnilo v rozhodujícím období počátku Československa, při zrodu 

samostatného státu.  

Historie československé státnosti je utvářena nejen dějinnými událostmi, ale především politickými a společenskými 

složkami a jejími reprezentanty, a také osobnostmi, které sehrály významnou roli v československé státnosti. V 

historii Československa měl zásadní význam vývoj vztahu státu k náboženství, církvím a především ke katolické církvi, 

ke které se hlásila většina obyvatelstva.  

Během celé historie vyvstala řada církevních osobností, teologů a činitelů angažovaných ve společenských oblastech. 

V utváření vzájemných vztahů sehrály významnou roli církevní osobnosti, které ovlivnily generace katolické 

inteligence a duchovenstva, jež v průběhu 20. století utvářely vědomí duchovního dědictví a morálních hodnot, 

kultury, vědeckého poznání a národní tradice.  

Cílem konference bylo připomenout mimořádnou osobnost katolické církve a státu působící v ČSR a prezentovat 

významnou osobnost a církevního politika, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském 

a kulturním.  

Záměrem bylo nejen představit osobnost a dílo A. C. Stojana, ale také jeho vliv a inspiraci pro současné politické a 

církevní představitele angažované ve společenské oblasti a pastorační činnosti. Taky nebyl opomenut jeho význam 

pro Svatý Hostýn a Velehrad, jako významná poutní místa v rámci České republiky. 

Konference zdůraznila význam církevních osobností při formování duchovního, morálního a národního povědomí a 

význam kulturních a historických tradic v životě, rozvoji národa, v jeho sebeuvědomění, hledání jeho identity a 

svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze poukázat na roli Svatého stolce a vstřícný přístup při řešení a úpravě 

vzájemných vztahů církve a státu v Československu, které bylo završeno smluvní úpravou Modus vivendi mezi 

Československem a Svatým stolcem a je inspirací k ratifikaci současné Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 

Českou republikou a Svatým stolcem. 

 

Odborné referáty přednesli:  

doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., český církevní historik, pracovník Historického ústavu AV ČR Praha  

PhDr. Michal Pehr, Ph.D., český historik, pracovník Masarykova ústavu AV ČR Praha  

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D., kněz, církevní právník, prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie Olomouc  


