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PROGRAM KONFERENCE A. C. STOJAN 
 
13:00 – 13:10 – ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU PČR  

- RNDr. Jitka Seitlová  
13:10 – 13:20 – SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU PČR 

- RNDr. Miloš Vystrčil 
13:20 – 13:30 – SLOVO MINISTRA KULTURY ČR 

 - Mgr. Martin Baxa  
13:30 – 13:40 – SLOVO PŘEDSEDY KLUBU KDU-ČSL PSP ČR 

 - Mgr. Marek Výborný   
13:40 – 13:50 – SLOVO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO   

- Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka, OP 

13:50 – 14:00 – SLOVO ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO 
- Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 

 
14:00 – 14:15 – PŘESTÁVKA 

14:15 – 14:30 – A. C. STOJAN – ŽIVOT A DÍLO V ČSR  
- doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

14:30 – 14:45 – POLITICKÉ POMĚRY CÍRKVÍ PŘI VZNIKU ČSR 

– PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 
14:45 – 15:00 – VZTAHY ČSR A SVATÝ STOLEC A MODUS VIVENDI  

- ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D. 
15:00 – 15:30 – PANELOVÁ DISKUZE S HOSTY A PŘEDNÁŠEJÍCÍMI 
15:30 – 16:00 – PŘÍPITEK, POHOŠTĚNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ 
 

REGISTRACE: HandlovaH@senat.cz, +420 257 072 330 

 

INFORMACE - KONTAKT: www.cmka-akademie.cz,  +420 732 194 741 
 

mailto:HandlovaH@senat.cz
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KONFERENCE A. C. STOJAN – ARCIBISKUP A SENÁTOR 
VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU 

 
Konference představí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a jeho všestranné pů-
sobení a službě církvi a národu a připomene další církevní představitele, kteří 
rozvíjeli jeho odkaz, byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích 
církve a státu v historii Československa.  
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 ducho-
venstva, jež v průběhu 20. století utvářely vědomí duchovního dědictví a morál-
ních hodnot, kultury, vědeckého poznání a národní tradice.  
Cílem konference je připomenout mimořádnou osobnost katolické církve a stá-
tu působící v ČSR a prezentovat významnou osobnost a církevního politika, který 
vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském a kulturním. 
Záměrem je nejen představit osobnost a dílo A. C. Stojana, ale také jeho vliv 
a inspiraci pro současné politické a církevní představitele angažované ve  spole-
čenské oblasti a pastorační činnosti. Konference  chce zdůraznit význam církev-
ních osobností při formování duchovního, morálního a národního povědomí 
a význam kulturních a historických tradic v životě, rozvoji národa, v jeho sebeu-
vědomění, hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze 
poukázat na roli Svatého stolce a vstřícný přístup při řešení a úpravě vzájem-
ných vztahů  církve a státu v Československu, které bylo završeno smluvní úpra-
vou Modus vivendi mezi Československem a Svatým stolcem a je inspirací k rati-
fikaci současné Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi Českou republikou 
a Svatým stolcem.  
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REFERENTI NA KONFERENCI A. C. STOJAN  
 
doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., český církevní historik, pracovník Historického 
ústavu AV ČR Praha 
V roce 1993 absolvoval magisterské studium historie na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Jeho diplomová práce byla na téma Československý rok 
1929. V roce 1999 získal na této škole i doktorský titul s dizertační pra-
cí Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce. Roku 2009 se habilitoval 
v oboru historie – české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v 
Brně, kde předložil habilitační práci na téma Mezi křížem a národem.  V červnu 
1995 nastoupil do Historického ústavu AV ČR Praha, kde působí v oddělení čes-
koslovenských dějin 20. století.  
 

PhDr. Michal Pehr, Ph.D., český historik, pracovník Masarykova ústavu AV ČR 
Praha.  
V letech 1995–2002 absolvoval magisterské studium historie a politologie 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na podzim 2002 nastoupil jako 
interní doktorand Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od 
března 2003 je pracovníkem Masarykova ústavu AV ČR. Publikoval řadu odbor-
ných článků zaměřujících se na dějiny českých zemí 20. století, zejména ději-
ny první a třetí republiky a dějiny politického katolicismu. Od roku 2010 vyučuje 
politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od téhož roku i moderní 
dějiny na CEVRO Institutu.  
 
ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D., kněz, církevní právník, prezident Cyrilometoděj-
ské křesťanské akademie Olomouc 
Absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu UK v Praze (1983–1990). 
Postgraduální studium na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi zakončil dok-
torátem (2009) k tématu konfesně-právní systémy v ČSR a  na Katolické univer-
zitě Lublin získal licenciát z kanonického práva na téma konkordátní smlouvy 
Modus vivendi. Ředitel Institutu studií vztahů církve a státu. Vyvíjí přednáškovou 
a publikační činnost ke konfesně-právní a konkordátní problematice. Autor mo-
nografie Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_%C3%BAstav_Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masaryk%C5%AFv_%C3%BAstav_a_Archiv_Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masaryk%C5%AFv_%C3%BAstav_a_Archiv_Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masaryk%C5%AFv_%C3%BAstav_a_Archiv_Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/CEVRO_Institut

