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Anotace 

Práce se zabývá úpravou pastorační péče v oblasti civilního letectví právem 

římskokatolické církve latinského obřadu. V obecné části jsou nejprve popsány 

teologické důvody zvláštní pastorační péče, jakož i vznik a vývoj jejího 

institucionálního zajištění. Těžiště obecné části práce spočívá ve výkladu relevantních 

právních norem všeobecného kanonického práva římskokatolické církve latinského 

obřadu. Pozornost je věnována zejména možnostem organizačního uspořádání, 

problematice letištních kaplí, jejich kanonického statutu a užívání, osobám 

vykonávajícím pastorační péči, specifickým otázkám tzv. communicatio in sacris a 

možnostem úpravy partikulárním právem. Ve zvláštní části práce je popsáno, jak je 

pastorační péče v oblasti civilního letectví organizována ve vybraných státech Evropské 

unie a jak je případně modifikována partikulárním právem 
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Abstract 

The thesis examines the regulation of pastoral care in the sector of civil aviation by the 

laws of the Roman Catholic Church (Latin Church). The general part first describes the 

theological reasons for special pastoral care, as well as the inception and development 

of its institutional organisation. The core of the general part of the thesis consists of 

identifying and interpreting the relevant legal standards of the Roman Catholic Church’s 

(Latin Church’s) general canon law. Attention is devoted in particular to the 

possibilities of organisational arrangement, the issue of airport chapels, their canonical 

status and use, individuals providing pastoral care, the specific issues of communicatio 

in sacris and the possibility of regulation by particular law. The special part of the thesis 

describes how pastoral care in civil aviation is organised in selected European Union 

member states and how it may be modified by particular law. 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá právní úpravou pastorační péče v oblasti civilního letectví, a to 

zejména na úrovni všeobecného kanonického práva římskokatolické církve latinského 

obřadu.   

Práce je rozdělena na část obecnou, která se snaží podat přehled a rozbor právní úpravy 

dané problematiky na úrovni všeobecného kanonického práva římskokatolické církve 

latinského obřadu, a na část zvláštní, kde se předkládají informace o konkrétním 

uspořádání pastorační péče ve vybraných státech Evropské unie.  

Cílem obecné části práce je popsat právní úpravu pastorační péče v oblasti civilního 

letectví. Zatímco u civilní právní úpravy je obvyklé, že právní úprava určitého 

komplexu právních vtahů bývá koncentrována do uceleného zákona nebo určitého 

kodexu (např. úprava trestního práva hmotného je obsažena převážně v trestním 

zákoníku, úprava civilního procesu je obsažena převážně v občanském soudním řádu, 

právní normy týkající se civilního letectví jsou soustředěny v zákoně o civilním 

letectví), což by pro obdobnou práci v oblasti civilního práva mohlo představovat 

výchozí bod, v kanonickém právu speciální kodex věnující se pastorační péči v oblasti 

civilního letectví nenajdeme. Těžiště obecné části práce spočívá ve vyhledání a výkladu 

relevantních právních norem, které danou problematiku přímo nebo nepřímo upravují. 

Určité vodítko poskytuje Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví 

vydaná Papežskou radou pro pastoraci migrantů a lidí na cestách dne 14. března 1995, 

podle které je vytvořena struktura některých kapitol obecné části práce. Ani tento 

dokument ovšem nepředstavuje komplexní právní úpravu zkoumané problematiky.  

Východiskem pro zvláštní část je šetření v partikulárních církvích států Evropské unie, 

zda mají pastorační péči v oblasti civilního letectví upravenou partikulárním právem, 

a jakým způsobem je organizována. Z tohoto důvodu byly osloveny vybrané evropské 

biskupské konference s žádostí o poskytnutí relevantních informací, případně o zaslání 

kontaktu na osoby, které mohou být v dané věci nápomocny. Dalším zdrojem informací 

pro zpracování zvláštní části jsou údaje získané prostřednictvím sítě internet. Cílem 

zvláštní části není podat úplný a vyčerpávající přehled organizace pastorační péče 
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v oblasti civilního letectví v jednotlivých státech Evropské unie, ale zejména verifikovat 

poznatky obecné části, tj. zda a jak je právní úprava na úrovni všeobecného 

kanonického práva římskokatolické církve latinského obřadu v jednotlivých státech 

realizována, a jak je případně modifikována partikulárním právem nakolik to získané 

informace umožňují.  

Pro oblast zájmu této práce se mi nepodařilo dohledat žádnou monografii. Při 

vyhledávání pramenů a literatury jsem však narazil na útlou příručku o pastorační péči 

na letištích vydanou Národní konferencí letištních kaplanů USA, která je však stručným 

uvedením do problematiky a pastorační pomůckou, právním otázkám se věnuje spíše 

okrajově. Mnohem cennější je monografie Cristiny Fernández Molinové „Katholische 

Gemeinden anderer Muttersprache in der Bundesrepublik Deutschland“, která se sice 

nevěnuje otázkám pastorační péče v civilním letectví, ale pojednává o pastorační péči o 

lidi, kteří nehovoří německým jazykem, nicméně zejména v otázkách právních 

možností institucionálního zajištění pastorační péče o určitou skupinu osob je díky své 

přehlednosti a důkladnosti právního rozboru nesmírně přínosná. Pro řešení obecnějších 

otázek je použita odborná literatura zabývající se kanonickým právem římskokatolické 

církve latinského obřadu a komentáře ke Kodexu kanonického práva. Konečně je třeba 

připomenout, že téma práce se dotýká rovněž otázek spadajících do kompetence 

pastorální teologie, takže i z této oblasti bylo možné čerpat dílčí poznatky.  Zdrojem 

informací v této oblasti je kniha Aleše Opatrného „Pastorace zvláštních skupin“. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tato práce může, jak doufám, vyplnit určité 

prázdné místo v odborné literatuře.   
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2. Důvody zvláštní pastorační péče v oblasti civilního  

 letectví 

Pokud se máme zabývat historií zvláštní pastorační péče
1
 v oblasti civilního letectví 

a zejména na letištích,
2
 zjistíme, že její kořeny je možné najít již v dobách, kdy ještě 

lidé neznali letadla, avšak existovala skupina lidí, kteří byli z nejrůznějších důvodů na 

cestách mimo svůj domov. Samotná Bible je svědectvím, že fenomén „lidí na cestě“ je 

velmi starý. Vždyť národ Izraele můžeme „do určité míry vnímat jako národ 

migrantů“
3
 a není proto divu, že již ve Starém zákoně nalezneme nejen ozvěny vztahu 

Izraele k cizincům a hostům, ale také směrnice pro zacházení s nimi.
4
 Podíváme-li se do 

Nového zákona, nemůžeme pominout slova Ježíše Krista z jeho řeči o posledním soudu 

v Matoušově evangeliu, kde se Kristus ztotožňuje s těmi, „kdo jsou na cestě“ a nebeské 

království slibuje těm, „kdo se jich ujali“.
5
 Lze tedy s jistou mírou zjednodušení 

konstatovat, že péče o lidi na cestách nepochybně patří ke křesťanskému étosu. 

Církev má univerzální poslání zjevovat a sdělovat všem lidem a národům Boží lásku,
6
 

proto zejména dohlíží na to, aby nikdo nebyl vyloučen z její mateřské péče.
7
 Toto své 

univerzální poslání církev realizuje v rozmanitých podmínkách tohoto světa a v různých 

prostředích lidské existence. Jakkoliv je „stále nejobvyklejší a nejrozšířenější formou 

pastorační práce v katolické církvi farní pastorace“,
8
 z péče církve by neměli být 

vyloučeni ani ti, pro které je pastorace ve farnostech z nejrůznějších důvodů nedostupná 

nebo dostupná jenom obtížně.  

                                                 
1
 Velmi výstižnou definici předkládá monografie Pastorace zvláštních skupin: „Pastorační péčí v širším 

slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, 
přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho hledání, obtížích, utrpení či 

umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu 

dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje“, srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace zvláštních 
skupin. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, s. 16. 
2
 Církevní dokumenty hovoří o péči „v oblasti civilního letectví“, případně o péči „na letištích“. Jakkoliv 

do oblasti civilního letectví patří i soukromá letecká doprava a rovněž sportovní či rekreační letectví, 

z povahy věci je zájem soustředěn zejména na oblast komerční letecké přepravy. Zatímco termín „oblast 

civilního letectví“ připomíná, že předmětem zájmu nejsou pouze „lidé na letišti“, ale i „lidé ve vzduchu“, 
termín „na letištích“ dává tušit, kde hlavně je péče poskytována. Tato určitá terminologická nejednotnost 

však, dle mého názoru, nepůsobí praktické potíže a i v této práci budou oba termíny používány 
promiscue.  
3
 ŠTICA, Petr. Cizinec v tvých branách. Biblické podněty pro etickou reflexi migrace. Praha: Karolinum, 

2010, s. 27. 
4
 Srov. ŠTICA, kapitola 2. 

5
 Mt 25, 31–46 

6
 Např. AG 10. 

7
 Srov. předmluva k Směrnici pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví. 

8
 OPATRNÝ, Aleš. Pastorace zvláštních skupin. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, s. 17. 
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2.1. Dostupnost pastorační péče lidem na letištích 

V oblasti dopravy se zvláštní pastorační péče vyvinula nejprve v dopravě námořní. 

Důvodem zvláštní pozornosti byl a stále je tento druh dopravy proto, že „přepravní 

časy“ jsou zejména u zaoceánských cest natolik dlouhé, že cestování na lodi vylučuje 

z obvyklé farní pastorační péče větší množství lidí po delší dobu, nejedná se pouze 

o cestující, ale i o posádky lodí. Se vznikem a masivním rozvojem letecké dopravy 

obdobné potřeby začaly vznikat i v přepravě letecké.  

Práce v letecké dopravě má velký dopad na možnost využití obvyklých pastoračních 

struktur v rámci farní pastorace. Podle Směrnice pro katolickou pastoraci osob 

v civilním letectví je pastorační péče speciálně zaměřena na všechny členy posádek 

letadel, včetně těch, kteří jsou teprve ve výcviku, pozemní personál, letištní personál 

a servisní pracovníky, pracovníky ve službách poskytovaných na letišti, prodejce 

letenek či zajišťovatele osobních potřeb. Směrnice dále připomíná, že péče je rovněž 

určena všem cestujícím a zvláštním kategoriím osob, jako jsou uprchlíci v letištních 

halách, lidem, kteří z nejrůznějších důvodů uvízli v celním prostoru nebo prostoru 

letiště, ale i bezdomovcům a jiným lidem, kteří na letišti nalezli své útočiště.
9
 

Jedním ze specifik zaměstnání v letecké dopravě je, že zaměstnanci obvykle pracují ve 

směnném provozu. U některých typů profesí (například u posádek letadel mezistátních 

a zejména mezikontinentálních letů) představuje výkon práce dlouhodobou 

nepřítomnost ve svém bydlišti. Některé profese jsou rovněž spojeny s velkou 

odpovědností za životy druhých lidí a obrovskou odpovědností materiální.
10

 Nejedná se 

však pouze o zaměstnance v letecké dopravě, ale také o cestující, protože pro část z nich 

tvoří cestování letadlem značnou časovou zátěž. Zároveň mohou být i cestující 

vystaveni různým stresovým situacím, které jsou s cestováním letadlem spojeny. Ze 

všech těchto důvodů se jeví jako vhodné, aby pastorační péče byla těmto lidem „co 

nejblíže“.  

 

                                                 
9
 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 5 

10
 Například nejpočetněji zastoupený letounu ve flotile ČSA Airbus A319 se v roce 2015 prodával 

průměrně za 88.6 miliónů amerických dolarů, současné největší dopravní letadlo Airbus A380-800 za 428 

miliónů amerických dolarů. (Zdroj: Průměrné ceny dopravních letadel v roce 2015 [2017-03-05]. 

<http://www.czechairliners.net/index.php/archiv-clanku-1/353-prumerne-ceny-dopravnich-letadel-v-roce-

2015.html>.) 
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2.2. Teologické důvody zvláštní pastorační péče na letištích 

Kromě výše uvedených důvodů zvláštní pastorační péče na letištích, které vycházejí 

takříkajíc z „praktické potřeby“ zajištění péče o ty, pro které jsou obvyklé způsoby 

pastorační péče nedostupné s ohledem na specifika zaměstnání v oboru letecké dopravy 

a souvisejících služeb, existuje však i mnohem hlubší rozměr takové péče.  

Jan Pavel II. ve své encyklice Redemptoris Missio připomíná, že „člověk dnešní doby 

věří víc svědectví než učitelům, víc zkušenosti než nauce, víc životu a skutkům než 

teorii.“
11

 Pastorační péče na letištích, respektive již pouhá přítomnost křesťanů, je 

primárně svědectvím. Toto svědectví vydává jak každý jednotlivý křesťan zapojený do 

pastorační péče na letišti, tak také křesťané jako společenství.  

Na individuální úrovni to znamená, že každý člověk svým životem v konkrétním 

prostředí zprostředkovává a hlásá evangelijní hodnoty a je svědectvím života z víry 

v tomto světě. Toto svědectví vydává člověk tím, že se snaží napodobit božského 

Mistra. Právě pozornost vůči druhým lidem, láska k chudým, malým a trpícím je 

svědectvím, které současný svět oslovuje nejvíce. Křesťanský postoj sebedarování je do 

značné míry kontrastem vůči většinovému postoji konzumního egoismu a sám o sobě 

vyvolává otázky po původu takového postoje, Bohu a evangeliu.12
 

Křesťanské svědectví má také svůj kolektivní rozměr, přítomnost křesťanského 

společenství svědčí o tom, že křesťané jsou Kristovi učedníci a jsou připraveni pomoci 

si navzájem. Sdílejí tuto vzájemnou lásku a podporu se všemi kolem sebe, a tak 

vydávají kolektivní křesťanské svědectví.
13

  

Aby bylo individuální a kolektivní svědectví důvěryhodné, musí být úměrné prostředí, 

ve kterém se realizuje, musí odrážet společenský a kulturní kontext a reflektovat 

skutečné problémy a potřeby těch, kterým je péče určena.
14

  

S křesťanským svědectvím, které je službou Božímu království,
15

 také souvisí hlásání 

slovy, písmem i dalšími prostředky, které má být nedílnou součástí pastorační péče na 

letišti.
16

  

                                                 
11

 RM 42 
12

 Srov. RM 42, obdobně Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 10. 
13

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 11 
14

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 12 
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Zvláštní pastorační péče na letišti má ještě jeden důležitý aspekt. S ohledem na to, že se 

na mezinárodních letištích pohybuje velké množství lidí různých národů a tradic, má 

služba na letišti výrazný ekumenický aspekt. Poté, kdy se katolická církev po Druhém 

vatikánském koncilu zejména prostřednictvím Dekretu o ekumenismu (Unitatis 

redintegratio), který je považován za jakousi „magnu chartu ekumenického způsobu 

myšlení a jednání,“
17

 vědomě přihlásila k ekumenismu, vybízí všechny katolické věřící, 

aby pochopili znamení doby a horlivě se účastnili ekumenického díla a doporučuje 

biskupům na celém světě, aby podporovali a moudře řídili účast věřících katolíků na 

ekumenické činnosti.
18

 Proto jsou křesťané právě ve specifické oblasti civilního letectví 

povzbuzováni, aby nejen spolupracovali s věřícími jiných náboženství a s lidmi různých 

osobních přesvědčení, ale zejména spolupracovali s pastoračními pracovníky ostatních 

církví a náboženských společností.
19

 Pastorační péče v oblasti civilního letectví může 

účinněji řešit náboženské potřeby křesťanů, pokud ordinovaní nebo laičtí pastorační 

pracovníci z různých církví a náboženských společenství spolupracují ekumenicky.
20

 

                                                                                                                                               
15

 RM 20 
16

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 14, písm. b) 
17

 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu – možnosti a hranice katolického církevního práva. Revue pro 

církevní právo 1998, č. 1/98, s. 6. 
18

 UR 4 
19

 ED 204, též Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 13 
20

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 7 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19950314_avci_directives_en.html#_ftn4
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3. Prameny právní úpravy  

 

Ještě než bude předložen přehled pramenů právní úpravy všeobecného práva latinské 

církve, je vhodné předřadit obecnější pasáž o tom, co jsou vlastně prameny práva a kdo 

má v církvi zákonodárnou pravomoc.  

3.1. Stručné vymezení pojmu, zákonodárná pravomoc 

Pakliže se zkoumá právní úprava určitého fenoménu, například „pastorační péče 

v oblasti civilního letectví“, pak se z hlediska teorie práva jedná o zkoumání práva 

v objektivním smyslu. Objektivním právem se rozumí „soubor závazných předpisů 

stanovených příslušným zákonodárcem, kterými se řídí určité společenství“
21

 na rozdíl 

od práva v tzv. subjektivním smyslu, kterým se rozumí „oprávnění subjektů chovat se 

způsobem stanoveným v právních normách, které jsou součástí právního řádu“.
22

 

Právní předpisy obsahují závazná pravidla jednání, které se nazývají právními normami. 

Tyto právní normy jsou obsaženy ve formálních pramenech práva, tedy ve „zdrojích, 

které dávají k dispozici samotné právo a jeho konkrétní obsahy.“
23

 Ve světě existuje 

více různých právních systémů, které se liší především v přístupech k formálním 

pramenům práva, respektive v tom, jaké prameny práva a jaký stupeň závaznosti či 

právní síly jim přiznávají. Pro oblast kanonického práva je možné jako základní 

prameny rozlišit normativní právní akty, právní obyčeje a normativní právní smlouvy,
24

 

přičemž jako základní a nejvýznamnější pramen práva bývají označovány normativní 

právní akty.     

Objektivní právo i jeho prameny lze dělit dle různých kritérií.
25

 Pro účely této práce je 

vhodné dělení dle okruhu působnosti na:  

a) všeobecné právo (ius generale), tj. celocírkevní právo latinské církve nebo 

katolických církví východních obřadů, případně právo společné církvím všech 

obřadů,  

                                                 
21

 TRETERA, Jiří Rajmund. Konfesní právo a církevní právo. 1. vydání. Praha: Jan Krigel, 1997, s. 113. 
22

 TRETERA, Jiří Rajmund, s. 113. 
23

 HAVRÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 24. 
24

 Srov. HRDINA, Antonín. Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2011, s. 66. 
25

 Srov. HRDINA, Antonín, s. 66 a násl., též TRETERA, Jiří Rajmund, s. 113 a násl.  
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b) partikulární právo (ius particulare), a to 

-   právo jednotlivých partikulárních církví (někdy nazývané též právo partikulární 

teritoriální), tj. právo diecézí a celků jim na roveň postavených,  

-   zvláštní právo (někdy nazývané též partikulární právo vlastní či personální), tj.  

právo exemptních okruhů osob.
26

   

Pro normativní právní akty je rovněž důležité stanovit, kdo je oprávněným subjektem 

normotvorby, jinak řečeno – kdo je oprávněným subjektem zákonodárné pravomoci.  

Oprávněným subjektem zákonodárné pravomoci pro normativní právní akty 

všeobecného práva v latinské církvi jsou: 

a) papež, který má z důvodu svého úřadu nejvyšší, plnou, bezprostřední a řádnou moc 

nejen nad celou církví, ale i nad všemi partikulárními církvemi a jejich 

společenstvími (kán. 331 a 333 § 1),  

b) biskupský sbor sjednocený s papežem, který je také nositelem nejvyšší a úplné 

moci nad celou církví (kán. 336), přičemž tento biskupský sbor vykonává svou 

pravomoc buď slavnostním způsobem na obecném sněmu (kán. 337 § 1), nebo 

prostřednictvím jednotné činnosti biskupů rozptýlených ve světě, pokud tuto 

činnost za takovou papež prohlásil nebo svobodně přijal, takže byla opravdu 

sborovým jednáním (kán. 337 § 2) anebo jiným způsobem, který papež dle potřeb 

církve zvolí a použije (kán. 337 § 3).
27

 

Kromě výše uvedené řádné zákonodárné pravomoci mají také „papežem delegovanou 

zákonodárnou pravomoc některé římské kongregace na základě apoštolské konstituce 

Pastor bonus ze dne 16. 9. 1988, která nabyla účinnosti od 1. 5. 1989. Jejich zákonná 

rozhodnutí nesou různá označení (decretm, instructio, normae, ordinatio, declaratio, 

direktorium, responsum, notificatio).“
28

 Zatím poslední úpravu kurie provedl papež 

František svým apoštolským listem formou motu proprio Humanam progressionem ze 

dne 31. 08. 2016, jímž bylo s účinností od 1. 1. 2017 založeno Dikasterium pro službu 

integrálnímu lidskému rozvoji, tím také došlo k přesunu kompetencí některých 

původních papežských rad a byly zrušeny články 142-153 apoštolské konstituce Pastor 

Bonus.  

                                                 
26

 Srov. TRETERA, Jiří Rajmund, s. 115. 
27

 Srov. HRDINA, Antonín, s. 69, 70 a TRETERA, Jiří Rajmund, s. 116. 
28

 HRDINA, Antonín, s. 70. 
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Oprávněným subjektem zákonodárné pravomoci pro normativní právní akty 

partikulárního práva v latinské církvi jsou: 

a) subjekty, které mají zákonodárnou pravomoc pro normativní právní akty 

všeobecného práva, jakkoliv tak činí „pouze ve stanovených případech, např. 

zřízení diecéze, změna jejích hranic, nebo v případech výjimečných“,
29

  

b) diecézní biskupové, kterým přísluší ve svěřené diecézi mj. zákonodárná moc (kán. 

391 § 1) a dále představení postavení na roveň diecéznímu biskupovi dle kán. 381 § 

2, tedy územní preláti, územní opati, apoštolští vikáři, apoštolští prefekti 

a apoštolští administrátoři natrvalo zřízené apoštolské administratury,
30

 

c) partikulární sněmy, tj. sněmy plenární (sněmy všech místních církví téže biskupské 

konference dle kán. 439 § 1) a sněmy provinční (sněmy různých místních církví 

téže církevní provincie dle kán. 440 § 1), které mají zákonodárnou moc dle kán. 

445,  

d) biskupské konference, pokud jsou k tomu zmocněny obecným právem nebo 

pověřením od Apoštolského stolce dle kán. 455 § 1,
31

 

e) generální kapituly duchovenských společností zasvěceného života papežského 

práva (kán. 596 § 2, kán. 631), případně kapituly právně samostatných klášterů 

takových společností (kán. 632).
32

  

3.2. Přehled základních pramenů právní úpravy  

Na základě výše uvedeného rozdělení je nyní možné přistoupit k předložení přehledu 

relevantních pramenů právní úpravy pastorační péče v oblasti civilního letectví na 

úrovni celocírkevního práva latinské církve. V těchto pramenech jsou obsaženy právní 

normy, které upravují sledovanou oblast právní úpravy a budou v následujících 

kapitolách blíže rozebrány. V přehledu jsou nicméně uvedeny pouze ty nedůležitější 

prameny právní úpravy, řada právních norem upravujících některé dílčí aspekty je 

obsažena v dalších pramenech, které budou uvedeny v kapitolách věnovaných 

jednotlivým aspektům právní úpravy.  

 

                                                 
29

 HRDINA, Antonín, s. 70. 
30

 Kán. 381 § 2 výslovně stanoví, že diecéznímu biskupovi jsou naroveň postaveny osoby, které jsou 

v čele jiných společenství věřících, která jsou vyjmenována v kán. 368, pokud z povahy věci nebo 
právního ustanovení nevyplývá něco jiného.  
31

 K zákonodárné pravomoci biskupské konference srov. HRDINA, Antonín. Kanonické právo, s. 70. 
32

 Srov. HRDINA, Antonín, s. 70 a TRETERA, Jiří Rajmund, s. 116 . 
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Přehled nejdůležitějších pramenů všeobecného práva latinské církve upravujících 

pastorační péči v oblasti civilního letectví:  

 

a) Kodex kanonického práva, promulgovaný papežem Janem Pavlem II. dne 25. 1. 

1983 apoštolskou konstitucí Sacrae disciplinae leges,  

b) Pastor bonus, apoštolská konstituce Jana Pavla II ze dne 16. 9. 1988, která nabyla 

účinnosti od 1. 5. 1989,  

c) Humanam progressionem, motu proprio papeže Františka ze dne 31. 08. 2016,  

d) Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví - směrnice Papežské 

rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ze dne 14. března 1995, 

e) Optatam totius. Dekret II. vatikánského koncilu o výchově ke kněžství, 

f) Ad gentes. Dekret II. vatikánského koncilu o misijní činnosti církve, 

g) Unitatis redintegratio. Dekret II. vatikánského koncilu o ekumenismu, 

h) Ekumenický direktář. Direktář k provádění ekumenických principů a norem,  

i) De Pastorali Migratorum Cura, instrukce Kongregace pro biskupy z roku 1961,  

j) Erga migrantes caritas Christi. Instrukce Papežské rady pro pastoraci migrantů 

a lidí na cestách z 3. května 2004,  

k) dekret Pro Materna, dekret Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách 

ze dne 19. 3. 1982. 

Součástí výše uvedeného seznamu jsou i tři dekrety Druhého vatikánského koncilu. Je 

pravdou, že „tyto dokumenty nejsou klasickými právními předpisy, ovšem také nejsou 

pouhými teologickými traktáty (…). Jsou to dokumenty teologicko-právní povahy 

a protože byly řádně vyhlášeny, normy v nich obsažené jsou právně závazné.“
33

  

3.3. Dekret Pro Materna  

Dekret Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách Pro Materna ze dne 

19. 3. 1982 stanoví fakulty pro kněží, kteří jsou řádně oprávněni poskytovat duchovní 

pomoc migrantům, námořníkům a navigátorům (a to jak v přístavech, tak i během 

plavby), kočovníkům, lidem z cirkusů, kočovným obchodníkům, těm, kdo pracují na 

letištích a na palubách letadel, stejně jako cestujícím v letecké dopravě (pilotům 

i pasažérům) turistům a poutníkům. Současně dokument obsahuje také některá 

privilegia pro věřící z právě uvedených skupin. Kodex kanonického práva byl papežem 

                                                 
33

 HRDINA, Antonín, s. 46. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_sp.html
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Janem Pavlem II. promulgován apoštolskou konstitucí Sacrae disciplinae leges dne 25. 

1. 1983 a účinným se stal prvním dnem adventu roku 1983, tedy od 27. listopadu 1983. 

Účinnost Kodexu kanonického práva nastala po vydání dekretu Pro Materna a vzniká 

tedy otázka, zda účinností Kodexu kanonického práva nebyl dekret Pro Materna 

derogován. Dle ustanovení kán. 6 § 1 se účinností Kodexu zrušují:  

a) Kodex kanonického práva vyhlášený v roce 1917,  

b) ostatní všeobecné nebo místní zákony, které jsou v rozporu s ustanoveními nového 

Kodexu, pokud o místních zákonech není výslovně stanoveno jinak,  

c) všechny trestní zákony, ať všeobecné nebo místní, stanovené Apoštolským stolcem, 

pokud nejsou pojaty do nového Kodexu,  

d) ostatní všeobecné kázeňské zákony, jejích látku zcela upravuje nový Kodex.  

S ohledem na znění zrušovacího ustanovení Kodexu kanonického práva se „nezdá, že 

by dekret Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách Pro Materna byl 

zrušen novým Kodexem, a nemá žádné následné novelizace nebo přímé derogace.“
34

 Je 

pravdou, že o právní povaze tohoto dekretu byla vedena debata, byla rovněž 

zpochybňována pravomoc Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách daný 

dekret vůbec vydat,
35

 nicméně, dekret byl zveřejněn v Acta Apostolicae Sedis
36

 a také 

přijal papežské schválení, takže fakulty a privilegia v něm obsažené jsou nadále platné a 

dekret je v této práci řazen mezi prameny všeobecného práva v latinské církvi 

upravující pastorační péči v oblasti civilního letectví. 

                                                 
34

 SALVATORI, Davide. Le facoltà dei cappellani secondo il can. 566 e la normativa speciale. Quaderni di 

diritto ecclesiale 2007, roč. 20, č. 3, s. 251. 
35

 Srov. SALVATORI, Davide, s. 252. 
36

 Pro Materna, dekret Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ze dne 19. 3. 1982, AAS 74 
(1982) 742–743; [2017-04-22]. <http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-74-1982-ocr.pdf>. 

http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-74-1982-ocr.pdf
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4. Institucionální zajištění pastorační péče církve 

o lidi na cestách a jeho vývoj 

Pastorační péče na letištích má svůj základ v Pánově přikázání lásky a koneckonců 

v univerzalitě poslání církve.  

Zhruba od poloviny 19. století se v souvislosti s rozšiřující vlnou migrace se začala 

důrazněji prosazovat snaha ustanovit určitou speciální instituci, která by na celocírkevní 

úrovni zajišťovala speciální pastorační péči o lidi, kteří se nacházejí mimo svůj obvyklý 

domov. Postupem doby se začala církev soustřeďovat i na péči o lidi, kteří jsou na 

cestách z jiných důvodů, než je snaha se dlouhodobě nebo trvale usadit na jiném 

místě.
37

 Zájem se soustředil na zaměstnance a cestující v námořní dopravě, ale také na 

turisty, studenty a s rozvojem letecké dopravy se konečně zvláštní pozornost začala 

věnovat i pastorační péči o zaměstnance v oblasti letecké dopravy a cestující.   

V roce 1904 navrhl biskup Giovanni Battista Scalabrini, který se sám velmi intenzívně 

zabýval problematikou migrantů zejména s ohledem na vzrůstající vlnu nacionalismu 

v Evropě, papeži Piu X., aby byl založen jednotný ústřední orgán pro pastoraci migrantů 

všech národností.
38

 Mělo se jednat o mezinárodní komisi, která měla migrantům 

„pomáhat v rozmanitých podmínkách a v různých obdobích emigrace, zvláště v Jižní 

a Severní Americe, s cílem udržet v jejich srdcích živou katolickou víru.“
39

 Papež Pius 

X. skutečně návrhu vyhověl a zřídil Zvláštní úřad pro migraci svým motu proprio Cum 

omnes Catholicos ze dne 5. srpna 1912.
40

 Zhruba o osm let později byl za pontifikátu 

papeže Benedikta XV. na základě oznámení konzistoře ze dne 23. října 1920 Zvláštní 

úřad pro migraci nahrazen Úřadem preláta pro italskou emigraci.
41

 V roce 1946 papež 

Pius XII. zřídil Úřad pro migraci v rámci Státního sekretariátu
42

 a roku 1952 

                                                 
37

 Jako definiční znak migrace je uváděn právě úmysl trvalého nebo dlouhodobého usazení migranta na 

jiném místě.  
38

 Historie Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách [2016-12-09]. 
<http://www.pcmigrants.org/>. 
39

 EMCC 31 
40

  Cum omnes Catholicos. Motu proprio Pia X., AAS IV (1912), 526–527; [2017-04-22]. 

<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-04-1912-ocr.pdf>. 
41

 Historie Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách [2016-12-09].                                            

< http://www.pcmigrants.org/>. 
42

 Tamtéž. 

http://www.pcmigrants.org/
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-04-1912-ocr.pdf
http://www.pcmigrants.org/
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apoštolskou konstitucí Exsul Familia
43

 zřídil Úřad zástupce pro věci migrace v rámci 

Posvátné kongregace konzistorní (Sacra Congregazione Concistoriale) dnes označované 

jako Kongregace pro biskupy. V témže roce vznikl v rámci této kongregace institut 

označovaný jako „Opera dell’ Apostolatus Maris“, který měl na starosti otázky 

pastorační péče o námořníky. V roce 1953 vznikl institut označovaný jako „Apostolatus 

Coeli o aeris“, kterému papež svěřil odpovědnost za poskytování duchovní pomoci 

věřícím se specifickými úkoly a činnostmi na palubách letadel, jakož i cestujícím 

v letecké dopravě.
44

  

V roce 1967 Pavel VI. zřídil v rámci Kongregace pro klérus speciální úřad, jehož cílem 

bylo poskytnout náboženskou pomoc všem lidem, kteří spadají do oblasti cestovního 

ruchu. V roce 1969 Pavel VI. provedl dílčí úpravy svou instrukcí De Pastorali 

Migratorum Cura.
45

 Následujícího roku Pavel VI. sjednotil doposud rozptýlené 

kompetence různých úřadů a institutů tím, že zřídil Komisi pro pastoraci migrantů a lidí 

na cestách svým motu proprio Apostolicae caritatis.
46

 V nově zřízené Komisi pro 

pastoraci migrantů a lidí na cestách podřízené Kongregaci pro biskupy byla sjednocena 

pastorační péče o všechny, kteří zůstávají dlouho mimo místo svého obvyklého pobytu. 

Úkolem nově založené komise bylo studovat a poskytovat pastorační péči „lidem na 

cestách, jako například: migrantům, vyhnancům, uprchlíkům, vysídleným osobám, 

rybářům a námořníkům, cestujícím v letecké dopravě, pracovníkům v silniční dopravě, 

kočovníkům, lidem od cirkusů a poutí, poutníkům a turistům, stejně jako studentům 

v zahraničí a operátorům a technikům zabývajícím se velkými projekty nebo vědeckým 

výzkumem na mezinárodní úrovni a lidem, kteří jsou nuceni se přesídlit z jedné země do 

druhé“.
47

  

Dne 16. 9. 1988 byla papežem Janem Pavlem II. promulgována konstituce Pastor 

bonus, která nabyla účinnosti 1. 5. 1989. Touto konstitucí byla provedena reorganizace 

Římské kurie a současně byla nepřímo novelizována i některá ustanovení Kodexu 

                                                 
43

    Exsul Familia. Apoštoslká konstituce Pia XII., AAS 44 (1952), 647–704;[2017-04-22]. 

<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-44-1952-ocr.pdf>. 
44

 Historie Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách [2016-12-09]. 
<http://www.pcmigrants.org/>. 
45

  De Pastorali Migratorum Cura. Instrukce Kongregace pro biskupy, AAS 61 (1969), 614–643;              

[2017-04-22]. <http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-61-1969-ocr.pdf>. 
46

    Apostolicae caritatis. Motu proprio Pavla VI., AAS 62 (1970) 193–197; [2017-04-22]. 

<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-62-1970-ocr.pdf>. 
47

 Historie Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách [2016-12-09]. 
<http://www.pcmigrants.org/>. 
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kanonického práva a to zejména ustanovení kán. 361 a následujících, která upravují 

strukturu, postavení a úkoly Římské kurie, a dále ustanovení týkající se soudů 

Apoštolského stolce. Konstitucí Pastor bonus byla mimo jiné zřízena Papežská rada pro 

pastoraci migrantů a lidí mimo domov (Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium 

atque Itinerantium Cura), na kterou přešly úkoly stávající Komise pro pastoraci 

migrantů a lidí na cestách. Mezi úkoly, které této radě konstituce svěřila, patřila také 

pastorační péče o zvláštní potřeby těch, kteří jsou přinuceni opustit rodinu, vlast nebo ji 

vůbec nemají,
48

 dále o ty, kteří plní povinnosti nebo pracují na letištích nebo 

v letadlech,
49

 zkrátka o ty, kteří jsou z nejrůznějších důvodů mimo domov, včetně lidí 

cestujících za odpočinkem či studiemi. Rada měla dle článku 151 konstituce Pastor 

bonus pomáhat, aby cestování z důvodu náboženství, studií, nebo dovolené přispělo 

k první a náboženské formaci věřících a dále pomáhat partikulárním církvím, aby 

všichni, kdo se nacházejí mimo vlastní bydliště, mohli dosáhnout vhodné pastorační 

péče. Původní Komise pro pastoraci migrantů a lidí na cestách, která byla podřízena 

Kongregaci pro biskupy, tak byla – jak sama na svých oficiálních internetových 

stránkách uvádí – „povýšena“ na papežskou radu.
50

 Papežská rada se v rámci svých 

kompetencí obracela přímo na biskupské konference a jejich orgány nebo přímo na 

jednotlivé biskupy a vzhledem k jejich pastorační odpovědnosti je vybízela k organizaci 

zvláštní pastorační péče pro ty, kterých se stále rozsáhlejší fenomén mobility lidí týkal. 

Dále je vybízela k přijetí různých potřebných opatření v měnících se podmínkách, ve 

kterých migrace probíhá. Vzhledem k ekumenické dimenzi tohoto typu pastorační péče 

také rada věnovala pozornost dialogu s ostatními církvemi či náboženským 

společnostmi.
51

  

Zatím poslední změnu učinil apoštolský list papeže Františka formou motu proprio 

Humanam progressionem
52

 ze dne 31. 08. 2016, jímž bylo s účinností od 1. 1. 2017 

založeno Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Nově zřízené 

dikasterium má kompetence zvláště v otázkách týkajících se migrace, lidí potřebných, 

nemocných a vyloučených, postavených na okraj společnosti, obětí ozbrojených 

                                                 
48

 PB 149 
49

 PB 150 § 3 
50

 Historie Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách [2016-12-09]. 
<http://www.pcmigrants.org/>. 
51

 Srov. EMCC 32. 
52

 Humanam progressionem. Motu proprio Františka I. [2017-04-22]. <http://w2.vatican.va/content/ 

francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-

progressionem.html>. 
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konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných, obětí otroctví a mučení 

jakékoliv podoby. Do nového dikasteria přešly kompetence původních papežských rad: 

Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro 

pastoraci migrantů a lidí na cestách a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. 

Účinností motu proprio Humanam progressionem byly rovněž zrušeny články 142-153 

apoštolské konstituce Pastor Bonus. Pastorační péče v oblasti civilního letectví tak 

s účinností od 1. 1. 2017 spadá pod výše zmíněné Dikasterium pro službu integrálnímu 

lidskému rozvoji. 
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5. Právní východisko zvláštní pastorační péče 

v oblasti civilního letectví 

V Kodexu kanonického práva nikde nenajdeme explicitní ustanovení, že by věřící 

v oblasti civilního letectví měli právo na zvláštní pastorační péči. Kodex kanonického 

práva však stanoví určitý obecný katalog práv a povinností všech křesťanů v kán. 208 –

 223. Na právní úpravu pastorační péče v oblasti civilního letectví pak můžeme pohlížet 

jako na konkrétnější realizaci těchto obecně stanovených práv a povinností.
53

 Jedná se 

zejména o následující práva a povinnosti (zásady): 

a) Zásada rovnosti 

 

  Dle kán.208 jsou si všichni křesťané skutečně rovni co do důstojnosti i co do 

činnosti na základě znovuzrození v Kristu. Jedná se o základní zásadu, která rovněž 

implikuje zákaz nerovného zacházení. I z tohoto důvodu se církev snaží, aby z její 

péče nebyly vyloučeny specifické skupiny věřících, například ti, pro které je 

pastorace ve farnostech z nejrůznějších důvodů nedostupná nebo dostupná jenom 

obtížně.  

 

b) Povinnost křesťanského svědectví, povinnost zachovávat společenství s církví 

a povinnost vést svatý život 

  

 V kapitole věnované důvodům zvláštní pastorační péče v oblasti civilního letectví 

byla věnována pozornost otázce křesťanského svědectví na kolektivní i individuální 

úrovni. S tím souvisí povinnost a právo všech křesťanů spolupracovat na tom, aby 

se poselství spásy stále více dostávalo ke všem lidem všech dob na celém světě 

(kán. 211), právo a povinnost křesťanů podílet se na poslání církve a dle svého 

stavu a postavení konat nebo podporovat apoštolát (kán. 216). Křesťané jsou 

rovněž povinni i ve svém vnějším jednání vždy zachovávat společenství s církví 

                                                 
53

 Zejména u různých katalogů práv a povinností je třeba vždy mít na zřeteli, že jsou jedním z nástrojů 
právní jistoty. To v žádném případě neznamená, že např. církev pečuje o věřící z toho důvodu, že jí to 

„nařizuje Kodex kanonického práva“. Zde se dostáváme k otázce úlohy kanonického práva, která však 
překračuje rámec této práce.   
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(kán. 209) a dle svého postavení vést svatý život a tak přispívat k růstu církve 

a jejímu posvěcování (kán. 210). 

 

c) Právo křesťanů na duchovní dobra, bohoslužbu a výchovu 

 

 Jedním z důvodů zvláštní pastorační péče je potřeba její dostupnosti. S tímto 

důvodem koresponduje právo křesťanů obdržet od pastýřů církve pomoc 

z duchovních hodnot církve, hlavně božího slova a svátostí (kán. 213), právo na 

bohoslužby dle předpisů vlastního obřadu (kán. 214) a právo na křesťanskou 

výchovu vedoucí k dosažení vyzrálé lidské osobnosti, poznání a správnému 

prožívání tajemství spásy (kán. 217).  

 

d) Povinnosti v oblasti sociální 

 

 S péčí o potřebné a vyloučené osoby ve specifickém prostředí letišť souvisí 

zákonná povinnost křesťanů usilovat o sociální spravedlnost a ze svých příjmů 

podporovat chudé (kán. 222 § 2). 

 

e) Povinnost přispívat na potřeby církve 

 

 Křesťané mají vůči církvi řadu práv, na druhou stranu nelze zapomínat na 

povinnost křesťanů přispívat na potřeby církve tak, aby měla prostředky nutné pro 

bohoslužby, apoštolát, charitativní činnost a také pro přiměřené vydržování těch, 

kdo jí slouží (kán. 222 § 1). 
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6. Uspořádání pastorační péče na letištích  

 

6.1. Diecézní biskup, biskupský vikář 

V této kapitole bude věnována pozornost možnostem, které právní úprava nabízí pro 

organizaci pastorační péče v oblasti civilního letectví. Tím, kdo je oprávněn vybrat 

a vytvořit odpovídající strukturu pastorační péče v oblasti civilního letectví, je ve své 

diecézi biskup (případně ten, kdo je dle ustanovení kán. 381 postaven diecéznímu 

biskupovi na roveň
54

). Diecéznímu biskupovi jsou do péče svěřeni všichni věřící 

jakéhokoliv věku, ať již na území diecéze bydlí trvale či přechodně, ale i ti, kteří 

s ohledem na své životní postavení nemohou využívat řádné pastýřské péče a také ti, 

kteří se nehlásí k žádnému náboženství nebo jej nepraktikují (kán. 383 § 1). Diecéznímu 

biskupovi též náleží pastorační péče o ty, kteří nejsou v plném společenství s katolickou 

církví (kán. 383 § 3), ale i péče o ty, kdo nebyli vůbec pokřtěni (kán. 383 § 4). Úkolem 

diecézního biskupa je také pečovat o ekumenizmus tak, jak jej chápe církev (kán. 383 

§ 3). Diecézní biskup by měl vytvořit strukturu pastorační péče v oblasti civilního 

letectví ve své diecézi zejména s ohledem na charakteristiky a potřeby konkrétního 

letiště nebo společenství v civilním letectví.
55

 Odpovědností diecézního biskupa je 

zahrnout pastorační péči v oblasti civilního letectví do pastoračního plánu diecéze 

a rovněž poskytnout podporu letištním kaplanům a dalším pastoračním pracovníkům 

pracujícím v této oblasti a dohlédnout, aby všichni pastorační pracovníci byli pro tuto 

službu řádně připraveni.
56

 Diecézní biskup má možnost zřídit pro správnou správu 

diecéze různé specializované orgány. Jak připomínají dokumenty Papežské rady pro 

pastoraci migrantů a lidí na cestách v souvislosti s organizačním zajištěním pastorační 

péče o lidi na cestách, má diecézní biskup možnost danou kán. 476 a ustanovit pro 

správné řízení diecéze jednoho či více biskupských vikářů nadaných řádnou mocí 

v určené části diecéze nebo pro určený druh záležitostí nebo nad osobami určitého 

obřadu nebo nad určitým společenstvím osob. Dle zmíněného ustanovení je možné 

ustanovit biskupského vikáře pro zajištění pastorační péče o specifický okruh osob, 

                                                 
54

 Pokud z povahy věci nebo z právního ustanovení nevyplývá něco jiného, jsou diecéznímu biskupovi na 

roveň postaveny osoby v čele těchto jiných společenství vřících: územní prelatura a územní opatství, 
apoštolský vikariát a apoštolská prefektura a natrvalo zřízená apoštolská administratura (kán. 368).  
55

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 37 
56

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 38, písm. b) 
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například právě pro oblast civilního letectví. Zda bude biskupský vikář ustanoven a jak 

specializovaná bude „oblast jeho péče“, samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách 

a rozhodnutí diecézního biskupa. Dle Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním 

letectví je vhodné, aby pastorační péče v civilním letectví byla rovněž zahrnuta 

do oblasti zájmu biskupské komise, která má na starosti pastorační péči o migranty 

a lidi na cestách. V případě, že pastorační péče zahrnuje letiště nebo společenství ve 

více než jedné diecézi, měla by být v takovém případě pastorační péče projednána 

a dohodnuta v rámci příslušné biskupské konference.
57

  

6.2. Farnost 

Kodex kanonického práva ve své šesté hlavě II. knihy hovoří o farnostech, farářích 

a farních vikářích. Farnost je podle kán. 515 §1 definována jako určité natrvalo zřízené 

společenství křesťanů v místní církvi svěřené pod vedením diecézního biskupa do 

pastorační péče faráři jako jejich vlastnímu pastýři. V kán. 529 §1 Kodex svěřuje do 

zvláštní péče faráře také „vyhnance“ a ty, kdo jsou postiženi zvláštními nesnázemi. 

V latinském originálu nalezneme pro „vyhnance“ ekvivalent „e patria exsules“, který 

lze rovněž přeložit šířeji jako „ty, kdo jsou daleko od vlasti“. Tento významově širší 

překlad volí i Instrukce Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ze 

dne 3. 5. 2004 Erga migrantes caritas Christi. Farnost má podle kán. 518 zpravidla 

územní charakter, zahrnuje tedy všechny křesťany určitého území. Jedním ze znaků 

farnosti, jak ji chápe Kodex kanonického práva, je prvek trvalosti. V případě pastorační 

péče na letišti je nepochybně možné tento prvek najít u zaměstnanců letiště či některých 

zaměstnanců leteckých společností a dalších subjektů, jejichž místem výkonu práce je 

letiště a okolí, zvláštní péči je však třeba věnovat také cestujícím. Právě s ohledem na 

zvláštní charakter duchovní péče na letištích není zřízení tradiční farnosti pro dané 

účely příliš obvyklé, Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví tuto 

možnost ani nezmiňují.  

Z důvodu vhodnosti je možné namísto teritoriální farnosti zřídit dle ustanovení kán. 518 

osobní farnost dle obřadu, jazyka, národnosti křesťanů toho kterého území nebo 

i z jiného důvodu. Dle citovaného ustanovení může být zřízena osobní farnost pro 

zaměstnance a cestující určitého letiště.   

                                                 
57

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 39  
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Pokud ještě není možné nebo vhodné vytvořit samostatnou farnost, je dle Kodexu 

kanonického práva možné zřídit takzvanou kvazifarnost, která je dle ustanovení kán. 

516 § 2 postavena naroveň farnosti, pokud právo nestanoví jinak.  

Kodex kanonického práva umožňuje v případě, že je to potřebné nebo vhodné 

k náležitému plnění pastorační péče o farnost, ustanovit faráři jednoho nebo více farních 

vikářů (kán. 545 §1). Farní vikář může být ustanoven pro pastorační službu určité 

skupině křesťanů (kán. 545 § 2). Dle citovaného ustanovení může být v rámci konkrétní 

farnosti ustanoven jeden nebo více farních vikářů právě pro výkon pastorační péče na 

konkrétním letišti.  

Pakliže je na letišti zřízena letištní kaple, která má podle kanonického práva statut 

kostela,
58

 který není farní ani kapitulní, může být péče o něj svěřena rektorovi 

(kán. 556). Rektora svobodně z řad kněží jmenuje diecézní biskup (kán. 557). Místní 

ordinář může nařídit, aby se v kostele konaly určité bohoslužby, a také, aby byl kostel 

přístupný některému společenství křesťanů pro konání bohoslužeb (kán. 559). Protože 

se v daném případě nejedná o samostatnou farnost a vykonávání farních úkonů může 

narušit chod farnosti, v jejímž územním obvodu se rektorátní kostel nachází, vyžaduje 

kanonické právo pro vykonávání farních úkonů v rektorátním kostele svolení nebo 

pověření faráře (kán. 558). Jedná se o úkony vyjmenované v kán. 530: udílení křtu, 

udílení svátosti biřmování osobám v nebezpečí smrti, udílení zvláštního svatého 

přijímání pro nebezpečí smrti a svátosti nemocných, asistence při uzavírání sňatku 

a požehnání manželů, konání pohřbu, svěcení křestní vody v době velikonoční, vedení 

průvodů mimo kostel a slavnostní žehnání mimo kostel, slavnostnější slavení 

Eucharistie o nedělích a zasvěcených svátcích. Jinak může rektor v jemu svěřeném 

kostele konat bohoslužby, pokud dle uvážení ordináře vůbec nenarušují farní 

bohoslužby (kán. 539).  

6.3. Missio cum cura animarum 

Kodex kanonického práva stanoví, že tam, kde z některého společenství není možné 

zřídit farnost ani kvazifarnost, postará se biskup o pastorační péči jiným způsobem (kán. 

516 § 2). Další možností, jak zajistit pastorační péči v oblasti civilního letectví, je 

zřízení "missio cum cura animarum", což je právě jeden z „jiných způsobů“ zajištění 
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 Podrobněji o právním postavení letištní kaple v 7. kapitole. 
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pastorační péče dle zmiňovaného ustanovení kán. 516 § 2. Tuto možnost výslovně 

zmiňuje Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví ve svém článku 41. 

Směrnice se ohledně možnosti zřízení „missio cum cura animarum“ odvolává na 

Instrukci Kongregace pro biskupy z roku 1969 o pastorační péči o migranty „De 

Pastorali Migratorum Cura“, jež se odvolává na deklaraci Kongregace svaté konzistoře 

ze dne 21. 11. 1966, která rozhodla, že pro pastoraci migrujících lidí „diecézní biskup ve 

své diecézi může, z vlastní moci, ustanovit nejen osobní farnost, ale také „missio cum 

cura animarum“ za předpokladu, že bude území mise jasně a vhodně definované.“
59

 

Mise může vykonávat svěřenou pastorační péči v rámci svěřeného obvodu, který může 

být v jedné nebo i více farnostech. Zatímco řádně ustanovený kaplan, o jehož právním 

postavení bude pojednáno dále, má právo ze svého úřadu udílet svátost smíření věřícím 

svěřeným do jeho péče, hlásat jim Boží slovo, udílet zvláštní svaté přijímání v 

nebezpečí smrti a svátost pomazání nemocných a udílet svátost biřmování těm, kteří 

jsou v nebezpečí smrti (kán. 566, § 2), v případě „Missio cum cura animarum“ bude 

vymezení pravomocí záležet na dekretu, kterým byla mise ustanovena.
60

   

6.4. Kaplan a „letištní kaplanství“ 

Podle Kodexu kanonického práva je kaplanem kněz, kterému je natrvalo alespoň zčásti 

svěřena pastorační péče o některé společenství nebo zvláštní skupinu křesťanů (kán. 

564). Kodex stanoví, že pokud je to možné, ustanovuje se kaplan pro osoby, kterým se 

vzhledem k jejich životním podmínkám nemůže dostat řádné péče farářů, jako 

migrujícím, vyhnancům, uprchlíkům, nomádům, a těm, kdo se plaví na moři (kán. 568). 

Výčet daného právního ustanovení ovšem není taxativní, nýbrž demonstrativní. Dle 

citovaného ustanovení lze proto ustanovit rovněž speciálního „letištního kaplana“, 

jakkoliv citovaný kánon výslovně „letištního kaplana“ nezmiňuje. Kaplanem je ve 

smyslu Kodexu kanonického práva kněz, proto je zapotřebí, aby měl pro výkon 

pastorační péče všechna příslušná pověření (kán. 566). Ze svého úřadu má kaplan právo 

udílet svátost smíření věřícím svěřeným do jeho péče, hlásat jim Boží slovo, udílet 

zvláštní svaté přijímání pro nebezpečí smrti, svátost pomazání nemocných a udílet 

svátost biřmování těm, kteří jsou v nebezpečí smrti (kán. 566, § 2). Zvláštní pravomoc 

kaplanů jmenovaných v nemocnicích, věznicích a při námořních plavbách spočívá 
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 Blíže k tzv. missio cum cura animarum včetně úvah o jeho právním statutu srov. MOLINA, Cristina 

Fernández. Katholische Gemeinden anderer Muttersprache in der Bundesrepublik Deutschland. 1. vydání. 
Berlin: Frank & Timme, 2005, s. 140 a násl.  
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v jejich zákonném pověření zbavovat nápravných trestů nastupujících bez rozhodnutí 

představeného, nevyhrazených a úředně nezjištěných (kán. 566, § 2). U těchto 

vyjmenovaných kaplanů vyplývá zákonné pověření ze skutečnosti, že osoby, kterým je 

pastorační péče poskytována, jsou obvykle v daném prostředí po delší dobu (proto je 

zmiňována výslovně i námořní plavba) a z tohoto důvodu je pro ně obtížené dosáhnout 

zbavení vyjmenovaných cenzur jiným způsobem. V případě, že by ordinář jmenoval dle 

kán. 564 „letištního kaplana“, pak pověření zbavovat nápravných trestů nastupujících 

bez rozhodnutí představeného, nevyhrazených a úředně nezjištěných vyplývá z čl. 6 

Dekretu Papežské komise pro pastoraci migrantů a lidí na cestách Pro Materna ze dne 

19. 03. 1982.  

Ustanovení „letištního kaplana“ je dle Směrnice pro katolickou pastoraci osob 

v civilním letectví nejběžnější formou, jak zajistit pastorační péči v oblasti civilního 

letectví.
61

 Směrnice předpokládá, že kaplan bude mít kolem sebe i další 

spolupracovníky. Směrnice dokonce doporučuje organizovat určité „letištní kaplanství“ 

i pro případ, že by pro pastorační péči nebyl kněz k dispozici. V takovém případě by 

měl diecézní biskup svěřit pastorační péči v oblasti civilního letectví jáhnu, 

neordinovanému řeholníku nebo laické osobě.
62

  

V této souvislosti je zapotřebí upozornit na skutečnost, že za specializované kaplany 

bývají také označovány osoby, které ovšem nejsou kaplany ve smyslu výše 

zmiňovaných ustanovení Kodexu kanonického práva. Podle Dohody o duchovní péči ve 

zdravotnictví uzavřené mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou 

církví v České republice dne 20. 11. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2012, se 

kaplanem rozumí osoba, která poskytuje duchovní péči ve zdravotnickém zařízení na 

základě pověření daného svou církví a na základě smlouvy s nemocnicí jako člen 

multidisciplinárního zdravotnického týmu (část I. bod 2 citované dohody). Podle 

zmíněné dohody vysílají nemocniční kaplany jak katolická církev, tak jednotlivé církve 

sdružené v Ekumenické radě církví v České republice. Nemocničními kaplany jsou 

nejen kněží, ale i jáhni katolické církve, duchovní jiných církví, laikové, muži i ženy, 

věnující se osobám v nemocnicích jako svým klientům v rámci psychologicko-duchovní 

pomoci. Je zřejmé, že ne každý „kaplan“ ve smyslu zmíněné dohody je kaplanem ve 
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 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 43 
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smyslu kán. 564 a následujících Kodexu kanonického práva. Obdobně to platí také pro 

vojenské nebo vězeňské kaplany.  

6.5. Další subjekty, které se mohou podílet na pastorační péči 

Kodex kanonického práva umožňuje pro organizaci nebo podporu pastorační péče na 

letištích vytvořit další struktury, například specializované církevní právnické osoby dle 

ustanovení kán. 113 § 2 a následujících (např. veřejné sdružení křesťanů dle ustanovení 

kán. 312 a následujících). Jako příklad takového sdružení lze pro oblast zvláštní 

pastorační péče v nemocnicích uvést Katolickou asociaci nemocničních kaplanů 

v České republice založenou Českou biskupskou konferencí zakládací listinou ze dne 

24. 10. 2013. Členy asociace jsou především nemocniční kaplani vyslaní katolickou 

církví, dobrovolníci v pastorační péči a odborníci. Mezi hlavní cíle asociace patří 

podpora odborného i osobnostního růstu poskytovatelů pastorační péče ve 

zdravotnických a sociálních službách.
63  

Kodex kanonického práva zná rovněž institut osobní prelatury. Osobní prelatura sestává 

z kněží a jáhnů z řad světského duchovenstva a může ji zřídit Apoštolský stolec po 

projednání s biskupskými konferencemi, kterých se věc týká, k podpoře vhodného 

rozdělení kněží a jáhnů nebo k výkonu zvláštních pastoračních či misijních úkolů 

v různých krajinách a sociálních skupinách (kán. 294). Zřízení osobní prelatury by již 

nebylo organizací pastorační péče na úrovni místní církve, byť by musela být 

projednána se zainteresovanými biskupskými konferencemi. Letecká doprava je 

dynamicky se rozvíjející odvětví a je možné, že její budoucí rozvoj si vyžádá 

nadnárodní kooperaci poskytování pastorační péče včetně nutnosti zajistit pružný 

přesun kněží nebo jáhnů na různá místa. Z tohoto hlediska lze o zřízení osobní prelatury 

nepochybně uvažovat. Nelze také vyloučit vznik určitého společenství, jehož 

spiritualitou bude právě poskytování specializované péče v oblasti civilního letectví, 

jako v minulosti vznikaly řády pečující o poutníky do Svaté země.  

Na pastorační péči na letištích se mohou podílet i další subjekty, které nebyly založeny 

na základě kanonického práva, ale na jejichž činnosti se katolická církev 
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 Srov. Zakládací listina Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice vydaná Českou 
biskupskou konferencí dle §4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností, dne 24. 10. 2013 a dále Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v 
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prostřednictvím svých struktur nebo členů podílů. Příkladem je Mezinárodní asociace 

kaplanů v civilním letectví – IACAC (The International Association of Civil Aviation 

Chaplains), jež je profesním sdružením kaplanů v civilním letectví, kteří se rekrutují z 

celé řady světových vyznání, jíž bude věnována zvláštní kapitola této práce.  
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7. Místo pro zajištění pastorační péče na letišti  -   

 letištní kaple  

 

Na mezinárodních letištích se potkávají lidé nevěřící spolu s lidmi hlásícími se 

k různým světovým náboženstvím. Tomu odpovídá i to, že na letištích nenalezneme 

pouze katolické letištní kaple, ale také kaple ekumenické, mešity, synagógy nebo různá 

meditační místa. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži je k dispozici 

ekumenická kaple, synagóga i mešita.
64

 V roce 2003 byl pro účely semináře evropských 

letištních kaplanů a zaměstnanců duchovních správ letišť
65

 vypracován přehled statutu 

kaplí na evropských letištích, ze kterého vyplynulo, že z celkem 16 evropských letišť, 

o kterých byly dostupné informace, má 8 z nich katolickou letištní kapli, 6 z nich kapli 

ekumenickou a 2 z nich mají kapli mezináboženskou.
66 

 

7.1. Katolická letištní kaple a její právní povaha 

Papež Jan Pavel II. ve svém projevu na letišti Fiumicino dne 10. 12. 1991 nazval letištní 

kapli „duchovním srdcem letiště, kde Kristus důvěrně v tichu promlouvá k lidem.“
67

 Na 

mezinárodních letištích se setkáváme s prostorem, který bývá označován jako „letištní 

kaple“. Stejně jako u pojmu „kaplan“, který je v běžném hovoru někdy užíván v jiném 

smyslu, než stanoví Kodex kanonického práva, je vhodné zkoumat, zda „letištní kaple“ 

je kaplí ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Kodex kanonického práva 

rozlišuje kaple soukromé (sacellum privatum) a kaple veřejné (oratorium).
68 

Soukromá 

kaple je podle Kodexu kanonického práva místo určené se souhlasem ordináře ve 

prospěch jedné nebo více fyzických osob (kán. 1226). Základní vymezení veřejné kaple 

je obsaženo v ustanovení kán. 1223. Dle uvedeného ustanovení je kaplí místo, které je 
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 Nabídka míst k modlitbě na letišti Charlese de Gaulla v Paříži. [2017-01-05] 
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je užito i v této práci. 
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na základě dovolení ordináře určeno pro bohoslužby ve prospěch některého 

společenství nebo shromáždění věřících, kam mohou se souhlasem příslušného 

představeného i jiní věřící. Rozdíl mezi soukromou a veřejnou kaplí je tedy primárně 

dán okruhem osob, pro které jsou tato posvátná místa určena. Zatímco soukromá kaple 

je – jak už koneckonců název napovídá – místo soukromé, veřejná kaple má 

„poloveřejný ráz“.
69 

Zcela
 
veřejný ráz má podle ustanovení Kodexu kanonického práva 

nikoliv kaple, nýbrž kostel.
70

 Dle ustanovení kán. 1214 je kostel posvátná budova 

určená pro bohoslužby, do níž jsou věřící oprávněni přijít, aby zde konali bohoslužby, 

především veřejně. Může vzniknout otázka, zda lze o kapli, která je umístěna v části 

letiště za pasovou kontrolou, hovořit jako o veřejně přístupné, aby vyhovovala definici 

kostela dle kán. 1214. To, že je kaple umístěna za pasovou nebo celní kontrolou, však 

neubírá její veřejnosti. Veřejná je v tom smyslu, že není omezen okruh osob, které jsou 

oprávněny ji užívat. Zcela jasně o právním charakteru letištní katolické kaple hovoří 

Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, když stanoví, že katolická 

letištní kaple je z hlediska kanonického práva kostel ve smyslu kán. 1214. Pokud se 

tedy hovoří o letištní kapli, je třeba mít na paměti, že z hlediska kanonického práva se 

může jednat o kostel ve smyslu kán. 1214, nebo případně veřejnou kapli dle kán. 1223, 

nebo se jedná o místnost, která nemá ani jeden z těchto kanonických statutů.   

Letištní kaple, která je kostelem, musí být zasvěcena nebo alespoň požehnána (kán. 

1217). Je-li kaple zasvěcena, určení komu je zasvěcena již není možné po provedeném 

zasvěcení měnit (kán. 1218). Jakmile je letištní kaple právoplatně zasvěcena nebo 

požehnána, je možné v ní konat všechny bohoslužebné úkony (kán. 1219). Vzhledem 

k tomu, že letištní kaple jsou ze své podstaty součástí letištního komplexu a církev 

obvykle není jejich vlastníkem, může dojít k tomu, že kapli již není nadále možné 

používat z nejrůznějších důvodů na straně vlastníka letiště, v takovém případě je třeba, 

aby ordinář předal kapli zpět k počestnému světskému užívání (kán. 1222, §1). 

Obdobně platí, že pokud jsou jiné závažné důvody, aby letištní kaple již nebyla nadále 

používána k bohoslužbám, může ji diecézní biskup po projednání s kněžskou radou 

rovněž předat k počestnému světskému užívání (kán. 1222 § 2).  
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Pro letištní kapli, která nemá kanonické postavení kostela, ale pouze veřejné kaple, jsou 

požadavky jednodušší. Její užití je možné na základě souhlasu ordináře (kán. 1224 § 1), 

její žehnání dle obřadu obsaženého v liturgických knihách je vhodné, nikoliv nutné 

(kán. 1229). V takto ustanovené kapli se mohou konat všechny bohoslužby, pokud to 

nezakazuje právo, nařízení ordináře nebo liturgické předpisy (kán. 1225). Pro předání 

k světskému užívání je rovněž třeba souhlasu ordináře (kán. 1224 § 2).  

Jako na posvátném místě je v obou typech kaplí přípustné konat pouze to, co slouží 

konání bohoslužby a podpoře zbožnosti, případně je možné s dovolením ordináře i jiné 

užití, které není s posvátností místa v rozporu (kán. 1210). Pro společenské aktivity 

a setkávání by měla být používána kancelář duchovní správy nebo jiná místnost.
71

  

V závažných případech může dojít i k znesvěcení letištní kaple. Pokud by v letištní 

kapli došlo k závažnému zločinnému jednání s pohoršením věřících a místní ordinář by 

rozhodl, že se jedná o natolik závažné jednání, že odporuje posvátnosti místa, nebylo by 

v kapli možné vykonávat bohoslužby do té doby, než by byl zločin napraven kajícím 

obřadem dle liturgických knih (kán. 1211).  

Z Kodexu kanonického práva nevyplývá povinnost uchovávat v letištní kapli 

Eucharistii, neboť tuto povinnost Kodex stanoví pouze pro katedrální kostely a kostely 

jim na roveň postavené, farní kostely a kostely nebo kaple připojené k domu řeholní 

společnosti nebo společnosti apoštolského života (kán. 934 § 1, odst. 1). Na ostatních 

místech, tedy v kostelích, kaplích a soukromých kaplích Eucharistie může být 

uchovávána pouze se souhlasem místního ordináře.
72

 Aby se na letišti mohl kdokoliv 

a kdykoliv setkat s přítomností samotného Ježíše Krista v Eucharistii, je vhodné, aby 

v katolické letištní kapli byla Eucharistie uchovávána.
73

 Pro uchování Eucharistie platí 

obecné kanonické předpisy. To znamená, že Eucharistie se uchovává pouze v jednom 

svatostánku (kán. 937), svatostánek má být umístěn na význačném, nápadném, dobře 

viditelném a pro modlitbu vhodném místě a má být důstojně ozdoben (kán. 938 § 2).
74

 

Svatostánek letištní kaple má být neodstranitelný, zhotovený z pevné a neprůhledné 

látky a uzavřený takovým způsobem, aby bylo co nejlépe zabráněno nebezpečí 

zneuctění a má před ním svítit zvláštní světlo, jímž se označuje a uctívá přítomnost 

                                                 
71

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 18 
72

 Rovněž může být vždy Eucharistie uchovávána v kapli biskupa. 
73

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 19, písm. a) 
74

 Obdobně též Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 19, písm. c). 



 

33 

Krista – tzv. věčné světlo (kán. 938 § 3 a kán. 940). Přítomnost Eucharistie v letištní 

kapli je rovněž spojena s požadavkem, aby byl v letištní kapli vždy přítomen někdo, kdo 

se o Eucharistii stará, a pokud možno, má být v kapli dvakrát měsíčně knězem sloužena 

mše svatá (kán. 934 § 2). 

7.2. Společná křesťanská kaple 

Zdaleka ne všechna letiště mají samostatnou katolickou kapli. Na mnoha letištích 

najdeme i tzv. společné křesťanské kaple, tedy kaple, které jsou užívány nejen 

katolickými křesťany, ale i křesťany ostatních církví. Opět se zde samozřejmě 

pojednává o kapli, která má kanonický statut kostela ve smyslu kán. 1214 nebo veřejné 

kaple dle kán. 1223. Postavení společné křesťanské kaple Kodex kanonického práva 

výslovně neupravuje. Z hlediska právní úpravy je společná křesťanská kaple „novinkou 

umožněnou teprve Ekumenickým direktářem“,
75

 tedy Direktářem k provádění 

ekumenických principů a norem, který dne 25. března 1993 schválil a svou autoritou 

potvrdil papež Jan Pavel II.  Na něj také navazuje Směrnice pro katolickou pastoraci 

osob v civilním letectví, která některá pravidla Ekumenického direktáře přejímá a dále 

rozvíjí. Právní úprava Ekumenického direktáře vychází ze vztahu katolické církve 

k nekatolickým křesťanským společenstvím tak, jak jej pojímají dokumenty Druhého 

vatikánského koncilu. Toto pojetí uznává, že v nekatolických křesťanských 

společenstvích lze nalézt dary vlastní Kristově církvi.
76

 Proto existuje mezi těmito 

společenstvími a katolickou církví nejen odloučení, ale také určité společné znaky.
77

 

Proto mají být přijímány takové právní normy, které umožní křesťanům ocenit duchovní 

bohatství, které mají společné, avšak také si uvědomit nutnost překonat dosud trvající 

rozdělení.
78

  Tento přístup však klade nároky i na samotné křesťany různých tradic, 

kteří jsou vybízeni, aby prokazovali opravdový vzájemný respekt liturgické a svátostné 

disciplíně.
79

 

Ekumenický direktář neřeší pouze společné užívání kaple, ale i její případné 

spoluvlastnictví, což však s ohledem na umístění letištní kaple do prostor 

mezinárodních letišť nebude příliš časté. Aby bylo možné společně vlastnit nebo užívat 
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kapli, je nutné, aby takové užívání schválil diecézní biskup na základě zásad biskupské 

konference nebo Svatého stolce.
80

 Je třeba zvážit zejména ty aspekty společného 

vlastnictví nebo spoluužívání, které se dotýkají rozdílů mezi jednotlivými církvemi 

nebo náboženskými společnostmi a zachovávání odlišné kázně, zejména ve vztahu ke 

svátostem.
81

 Proto je možné schválit společné užívání kaple pouze po řádném 

projednání mezi dotčenými orgány jednotlivých církví a je třeba hledat možnosti pro 

plnoprávnou reciprocitu podle nauky a tradice jednotlivých denominací.
82

 Citlivou 

otázkou je s ohledem na případné rozdílné teologie zúčastněných církví a náboženských 

společností otázka uchovávání Eucharistie. Tu je třeba uchovávat tak, aby to odpovídalo 

svátostní teologii zúčastněných církví a bralo se v úvahu cítění těch, kteří budou kapli 

užívat.
83

 Dle konkrétních možností a dohody je tak například možné pro uchovávání 

Nejsvětější svátosti vybudovat samostatnou místnost přiléhající k vlastní kapli, vždy 

bude záležet na konkrétních poměrech, ale i stavu ekumenického dialogu.
84

  

7.2.1 Katolická letištní kaple užívaná nekatolickým křesťanským společenstvím  

Pakliže není na letišti kaple některého nekatolického křesťanského společenství ani 

společná křesťanská kaple, avšak je zde katolická kaple, může vzniknout otázka, zda 

v katolické kapli mohou slavit bohoslužbu nekatoličtí křesťané. Stávající Kodex 

kanonického práva tuto otázku neřeší, odpověď je však možné nalézt v Ekumenickém 

direktáři. Podle Ekumenického direktáře je možné katolickou kapli užít pro slavení 

bohoslužby kněžím, duchovním či společenstvím, které nejsou v plném společenství 

s katolickou církví v případě, že nemají místo či liturgické objekty potřebné pro 

důstojné slavení jejich náboženských obřadů. Za těchto podmínek je dokonce možné 

zapůjčit i vše potřebné pro jejich bohoslužbu. Udělení povolení je dle Ekumenického 

direktáře svěřeno diecéznímu biskupovi.
85

  

V konkrétním případě může na letišti také nastat opačná situace, než byla popsána výše, 

totiž že na letišti bude pouze kaple některého nekatolického křesťanského společenství 

a nebude k dispozici kaple katolická. Pro tento případ je dílčí právní úprava obsažena 
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přímo v Kodexu kanonického práva. Ten umožňuje slavit Eucharistii i v chrámu (kapli) 

některé církve nebo církevní společnosti, která není v plném společenství s katolickou 

církví, po splnění těchto podmínek: a) je pro to spravedlivý důvod, b) je vyloučeno 

pohoršení a c) je dáno výslovné dovolení místního ordináře (kán. 933). Za spravedlivý 

důvod lze považovat právě tu skutečnost, že není k dispozici katolická kaple. Pro užití 

kaple některého nekatolického křesťanského společenství k nesvátostné bohoslužbě 

není zapotřebí výslovného dovolení ordináře. Výslovně to stanoví Ekumenický direktář 

pro společné bohoslužby s nekatolickými křesťany, pro které je možné použít kostel 

(kapli) některé ze zúčastněných křesťanských církví nebo náboženských společností,
86

 

pro ostatní bohoslužby pak tato možnost vyplývá z ustanovení čl. 35 Směrnice pro 

katolickou pastoraci osob v civilním letectví. 

7.3. Mezináboženská kaple 

Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví doporučuje, aby v případě, 

že je na letišti katolická kaple, byl k dispozici i prostor pro příslušníky různých jiných 

náboženských skupin.
87

 Taková mezináboženská kaple či meditační místnost 

pochopitelně není z hlediska kanonického práva kostelem ve smyslu kán. 1214 ani 

veřejnou kaplí dle kán. 1223. V některých případech bude mezináboženská kaple 

jediným prostorem, který bude na letišti pro pastorační péči k dispozici. 

Mezináboženská kaple by měla respektovat požadavky a zvyklosti jiných náboženských 

vyznání a dle možnosti by v ní měly být k dispozici i posvátné texty různých 

náboženství v různých jazycích. I v tomto případě je nezbytné, aby se vybudování 

mezináboženské kaple a její užívání neslo ve vzájemném respektu a úctě katolíků 

a ostatních křesťanů k ostatním tradicím. Naopak se očekává stejná úcta ke 

křesťanskému náboženství od příslušníků jiných náboženských tradic.
88

 Stejně jako u 

společné křesťanské kaple je před zřízením mezináboženské kaple vhodné vést 

konzultace s představiteli ostatních náboženských tradic tak, aby zřízení 

mezináboženské kaple bylo přínosem a obohacením a nikoliv zdrojem třenic a svárů. 

Uchování Eucharistie v mezináboženské kapli pochopitelně není vhodné ani kanonicky 

možné.
89

 To, jaká bude na konkrétním letišti kaple a jaké prostory budou pro kapli 

vyhrazeny, do značné míry záleží na vlastníkovi či provozovateli letiště. Je-li na letišti 
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k dispozici pouze mezináboženská kaple, je nutné řešit otázku slavení Eucharistie. 

Podle Kodexu kanonického práva se slavení Eucharistie koná na posvátném místě, 

v případě nutnosti na jiném vhodném místě (kán. 932 § 1), v takovém případě se 

namísto oltáře použije vhodný stůl, oltářních pláten a korporálu (§ 932 § 2). Proto by 

měl být v mezináboženské kapli k dispozici přenosný oltář pro slavení Eucharistie, 

který se na centrální místo přenese v době jejího slavení. Ostatní potřeby pro slavení 

Eucharistie by měly být uloženy v přilehlé místnosti sloužící jako sakristie.
90

  

7.4. Umístění letištní kaple 

Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví řeší i takovou na první 

pohled banální záležitost, jako je umístění kaple. Je samozřejmé, že kaple má být 

umístěna tak, aby byla snadno dostupná, a má být řádně označena. Problémem ovšem 

je, že mezinárodní letiště mají několik zón s různým režimem, je zde zóna volně 

přístupná, dále zóna, ve které jsou cestující po hraniční kontrole, zóna, ve které jsou 

cestující po osobní prohlídce, a tzv. tranzitní zóna. Směrnice navrhuje umístění mezi 

veřejnou zónu a zónou po hraniční kontrole s tím, že ideální umístění je v prostoru mezi 

veřejně přístupnou částí letiště a zónou otevřenou jen těm, kteří prošli hraniční 

kontrolou, se vstupy z obou stran. Směrnice dále navrhuje, aby byla přijata nezbytná 

opatření k zajištění bezpečnosti, například osazení nerozbitných skel mezi těmito dvěma 

oblastmi.
91

 Dlužno podotknout, že citovaná směrnice pochází z roku 1995, od té doby 

se režim na letištích podstatně změnil zejména vlivem hrozby mezinárodního terorismu, 

takže dané doporučení je obsolentní. Samozřejmě platí, že kaple má být snadno 

dostupná a řádně označená, umístěna však bude buď ve veřejně přístupné části letiště, či 

spíše z bezpečnostních důvodů v kontrolované části letiště.  

7.5. Pohřební kaple 

Zvláštním typem letištní kaple je kaple pohřební. Letadlem je možné přepravovat 

nejenom cestující a náklad, ale rovněž lidské pozůstatky a lidské ostatky.
92

 Jenom pro 

představu, dle statistik Ministerstva zahraničních věcí zemřelo v roce 2012 v zahraničí 

                                                 
90

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 23 
91

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 24 
92

 Jako lidské pozůstatky je označováno mrtvé lidské tělo, případně jeho části, které ještě nebyly 

pohřbeny, jako lidské ostatky se označuje mrtvé lidské tělo, případně jeho části, které již byly pohřbeny a 
exhumovány.   



 

37 

385 českých občanů a v roce 2013 to bylo 396 českých občanů.
93

 Část lidských 

pozůstatků je do České republiky každoročně přepravována letecky. Konkrétní čísla 

vztahující se k České republice dávají tušit, že letecká přeprava pozůstatků a ostatků 

není v celosvětovém měřítku ničím neobvyklým. Přepravě pozůstatků a ostatků se 

věnuje i poměrně členitá právní úprava.
94

 Vzhledem k právě uvedeným skutečnostem 

nebude překvapující, že této tematice se věnuje i Směrnice pro katolickou pastoraci 

osob v civilním letectví. Pohřeb zemřelého věřícího by se měl konat zpravidla v kostele, 

případně kapli (kán. 1177, 1178, 1179). Směrnice pro katolickou pastoraci osob 

v civilním letectví k tomu dodává, že pokud okolnosti vyžadují, aby byly prováděny 

pohřební obřady na letišti, mělo by se tak stát v kapli. Protože ovšem může být letištní 

kaple pro tyto účely nedostupná (s ohledem na přísnou právní úpravu nakládání 

s pozůstatky a ostatky), je doporučeno, aby byla pohřební kaple zřízena kdekoliv jinde, 

eventuálně přímo v cargo zóně letiště.
95
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8. Užívání letištní kaple  

 

Letištní kaple by měla být duchovním centrem letiště. Měla by být místem přístupným 

nejen věřícím, ale i nevěřícím lidem. Vzhledem k různým situacím, ve kterých se 

člověk na letišti může ocitnout, může být návštěva letištní kaple jedinečnou příležitostí 

pro to, aby se setkal se s Bohem. Jedná-li se o katolickou nebo společnou křesťanskou 

kapli, může v ní být uchovávána Eucharistie, takže Pánova přítomnost je doslova reálná. 

Letištní kaple je tedy místem, kde člověk může být v tichu, modlit se sám nebo s jinými, 

kde by měl najít někoho, kdo mu poskytne duchovní péči, kde je možné slavit 

bohoslužbu a vysluhovat svátosti.  

8.1. Mše svatá 

Nejvznešenější ze svátostí je Eucharistie, ve které je Kristus sám přítomen, obětován 

a přijímán, jí stále žije a roste církev. Eucharistická oběť, památka smrti 

a zmrtvýchvstání Páně, v níž oběť kříže trvá na věky, je vrcholem a pramenem 

bohopocty a křesťanského života, kterou se také naznačuje a uskutečňuje jednota 

Božího lidu a dovršuje budování Těla Kristova. Ostatní svátosti a všechna díla 

apoštolátu církve totiž souvisejí s nejsvětější Eucharistií a k ní směřují (kán. 897). Proto 

mají mít věřící Eucharistii v největší úctě zejména tím, že se aktivně účastní na jejím 

slavení, že ji zbožně a často přijímají a s velkou úctou se jí klanějí (kán. 898). Proto je 

velmi vhodné, aby na letišti byla mše svatá sloužena každý den.
96

 Pro katolické 

křesťany je navíc dána povinnost zúčastnit se mše svaté o nedělích, kdy se slaví 

velikonoční událost, a dalších zasvěcených svátcích (kán. 1247), kterými jsou Narození 

našeho Pána Ježíše Krista, Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, svátek Těla a Krve 

Kristovy, Svaté Bohorodičky Marie, Neposkvrněného Početí a Nanebevzetí Panny 

Marie, svatého Josefa, svatých Petra a Pavla a Všech svatých (kán. 1246 § 1), pokud za 

podmínek kán. 1246 § 2 nestanoví jinak biskupská konference. V těchto dnech by proto 

měla být alespoň jednou na letišti v kapli slavena mše svatá, aby se věřící mohli 

shromáždit, naslouchat Božímu slovu a podílet se na Kristově velikonočním tajemství.
97

 

Povinná účast na mši svaté o nedělích a zasvěcených svátcích je splněna účastí na mši 
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konané katolickým obřadem (kán. 1248), takže ji nelze „nahradit“ například účastí na 

bohoslužbě jiného křesťanského nekatolického společenství nebo na bohoslužbě 

ekumenické.
98

 V případě, že z vážných důvodů není k dispozici v neděli nebo 

zasvěcených dnech na letišti žádný kněz, je vhodné učinit opatření pro slavení mše 

svaté večer předcházejícího dne, během kterého může být povinná účast na mši splněna 

(kán. 1248 § 1).
99

 Pokud není možné zajistit například pro nedostatek kněží slavení mše 

svaté v letištní kapli o neděli a zasvěcených svátcích nebo v jejich předvečer, je vhodné, 

aby se v kapli konala alespoň bohoslužba slova s podáváním Eucharistie, které předsedá 

jáhen nebo ustanovený služebník Eucharistie. Konání mše svaté nebo bohoslužby slova 

by mělo být vhodně zveřejněno, případně též vyhlášeno za pomoci letištního 

rozhlasu.
100

 Protože na letišti lze očekávat účast věřících, kteří nebudou rozumět jazyku, 

ve kterém je bohoslužba sloužena, je vhodné v kapli dát k dispozici vícejazyčné 

texty,
101

 aby se co nejširší okruh věřících mohl mše svaté aktivně účastnit. Je rovněž 

více než vhodné, aby kněz, jáhen nebo pověřený služebník Eucharistie, který 

bohoslužbě předsedá, byl odpovídajícím způsobem jazykově vybaven a mohl případně 

některé texty vyslovit ve více jazycích.  

Při katolické bohoslužbě v letištní kapli mohou vzniknout některé specifické situace 

rezultující z toho, že se mše svaté mohou účastnit i nekatoličtí věřící, kteří nemohou 

přijmout svátost Eucharistie ve svém vlastním společenství. Obecně platí, že katoličtí 

udělovatelé udělují dovoleně svátosti pouze katolickým příjemcům (kán. 844). Za 

určitých podmínek je však možno udělit svátost Eucharistie i nekatolickým křesťanům. 

U křesťanů východních církví, které nejsou v plném společenství s katolickou církví 

a křesťanů jiných církví, které podle úsudku Apoštolského stolce, pokud jde o svátosti, 

jsou v téže situaci jako již vzpomenuté církve východní, je to možné v případě, že o to 

sami požádají a jsou řádně připraveni, tj. vyžaduje se stejná dispozice a příprava, jako se 

pro udílení Eucharistie vyžaduje od katolického příjemce (kán. 844 § 4).
102

 Ostatním 

křesťanům je možné svátost Eucharistie udělit pouze v případě nebezpečí smrti nebo 

jiné naléhavé závažné nutnosti určené partikulárním právem, pokud se současně 

nemohou obrátit na udělovatele ze svého společenství, sami o to požádají, projeví 
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o svátostech katolickou víru a jsou řádně připraveni, přičemž všechny podmínky musejí 

být splněny současně (kán. 844 § 4).
103

 Splnění podmínek se zjišťuje v rozhovoru před 

přijetím svátosti. Další podmínky a podrobnosti má stanovit partikulární zákonodárství. 

Pro úplnost je na tomto místě nutné doplnit, že jakkoliv je umožněno po splnění 

určitých podmínek udělit svátost Eucharistie i nekatolickým křesťanům a jakkoliv 

naopak katoličtí křesťané mohou po splnění určitých podmínek přijmout svátost 

Eucharistie od nekatolických udělovatelů (pakliže je z katolického hlediska platně 

udělována), katolickým kněžím je dle kán. 908 striktně zakázáno spoluslavit Eucharistii 

s kněžími nebo duchovními nebo služebníky církví a církevních společenství, která 

nejsou v plném společenství s katolickou církví (platí zákaz intercelebrace).  

8.2. Ekumenické bohoslužby, společné modlitby 

Využití letištní kaple by se nemělo omezovat pouze na to, aby zde byly slouženy mše 

svaté v neděli a o zasvěcených svátcích. Jak již bylo zmíněno, prostředí (zejména) 

mezinárodního letiště má „velký ekumenický potenciál“. Proto je vhodné, aby se 

především ve dnech mimo neděli a zasvěcené svátky slavily ekumenické bohoslužby 

připravené speciálně pro tuto příležitost, případně se připravily společné modlitby. 

Účast na takových akcích, jako jsou ranní modlitby nebo večerní chvály, zvláštní 

vigilie, atd., umožní lidem různých liturgických tradic – katolické, východní, 

anglikánské i protestantské, se navzájem lépe pochopit prostřednictvím modlitby 

příslušného společenství a hlouběji pochopit tradice, které často vyrostly ze společných 

kořenů.
104

 Společné modlitby s křesťany jiných církví a společenství jsou velice 

účinným nástrojem k vyprošení milosti jednoty, duchovnímu usmíření a vyjádřením 

sounáležitosti.
105

  

8.3. Slavení dalších svátostí 

V letištní kapli mohou být slaveny další svátosti podle příslušných norem kanonického 

práva, zejména svátost smíření, nebo pomazání nemocných. Rovněž u těchto svátostí je 

možné, že o jejich udělení požádá katolického letištního kaplana nekatolický příjemce. 

Stejně jako u svátosti Eucharistie platí u svátosti smíření a svátosti nemocných, že je 

možné je za určitých podmínek udělit i nekatolickým křesťanům. Stejně jako u svátosti 

                                                 
103

 Rovněž pro tyto případy jsou podrobněji podmínky tzv. communicatio in sacris stanoveny v 
Ekumenickém direktáři a v partikulárním právu stanoveném na základě kán. 844 § 5. 
104

 Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, čl. 29 
105

 Srov. ED 109. 



 

41 

Eucharistie platí určitý „mírnější režim“ u křesťanů východních církví, které nejsou 

v plném společenství s katolickou církví a křesťanů jiných církví, které jsou podle 

rozhodnutí Apoštolského stolce v téže situaci jako zmíněné církve východní. U těchto 

křesťanů je možné svátosti udělit, pokud o to sami požádají a jsou řádně připraveni, tzn. 

opět je vyžadována stejná dispozice a příprava jako od katolického příjemce 

(kán. 844 § 4).
106

 Ostatním křesťanům je možné svátosti udělit pouze v případě 

nebezpečí smrti nebo jiné naléhavé závažné nutnosti určené partikulárním právem, 

pokud se současně nemohou obrátit na udělovatele ze svého společenství, sami o to 

požádají, projeví o svátostech katolickou víru a jsou řádně připraveni, přičemž všechny 

podmínky musejí být splněny současně (kán. 844 § 4).
107

 Katolická víra o svátostech se 

zkoumá v rozhovoru před udělením svátosti, zjišťuje se, zda žadatel má alespoň víru 

v to, že tyto svátosti skutečně dávají to, co naznačují, případně žadatel projeví souhlas 

s příslušnými texty Písma svatého, ve kterých se o svátostech hovoří.
108

 Další podmínky 

případně podrobnosti má i v tomto případě stanovit partikulární zákonodárství. 

8.4. Další užití letištní kaple 

V letištní kapli je samozřejmě možné vyvíjet i další činnost k vykonávání a podpoře 

bohopocty, zbožnosti a náboženství, která ovšem není v rozporu s posvátností místa, 

pokud se jedná o kapli katolickou nebo společnou křesťanskou.
109

 Lidé sem mohou 

například vstupovat k soukromé modlitbě, čtení Písma svatého nebo náboženské 

literatury, adoraci Pána přítomného v Eucharistii (je-li v kapli uchovávána), 

k rozhovorům s knězem, apod.   
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9. Osoby zúčastněné na pastorační péči v civilním 

letectví  

Uspořádání a organizace pastorační péče na letišti by měla vycházet z konkrétní situace 

a z konkrétních pastoračních potřeb daného letiště s přihlédnutím k potřebám všech 

osob, kterým je pastorační péče určena. Odpovědnost za vytvoření odpovídající 

struktury pastorační péče leží na diecézním biskupovi, případně na tom, kdo je mu dle 

příslušných kanonických ustanovení postaven na roveň. Směrnice pro katolickou 

pastoraci osob v civilním letectví ve svých článcích 44 – 51 nabízí určitou modelovou 

strukturu „letištního kaplanství“.  

Podle Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví vykonávají pastoraci 

osob v civilním letectví: kaplan, spolupracovník a/nebo pomocný kaplan, jeden nebo 

více pastoračních pracovníků a konečně sociální a kancelářští spolupracovníci a/nebo 

asistenti. Místnímu ordináři Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví 

doporučuje, aby do činnosti kaplanství zapojil osoby, které kromě jiných předpokladů, 

především těch daných právními předpisy, splňují i požadavky vyplývající ze 

specifického prostředí pastorační péče, zejména aby byly znalé cizích jazyků. Výhodou 

je, aby byli zapojeni i laici, kteří pracovali v oblasti civilního letectví, a jsou tak 

obeznámeni se specifickým prostředím, ve kterém se pastorační péče poskytuje.
110 

 

O právním postavení kaplana již bylo pojednáno v kapitole 6.4. Na tomto místě je 

vhodné pouze ve stručnosti zopakovat, že kaplanem letištního kaplanství je kněz, 

kterému je svěřena trvalá péče o katolické věřící v oblasti civilního letectví, který je 

k této službě ustanoven místním ordinářem a požívá stejný status jako všichni ostatní 

kněží v diecézi (srov. kán. 564, 565). Ze svého úřadu má pak kaplan podle Kodexu 

kanonického práva udílet svátost smíření věřícím svěřeným do jeho péče, hlásat jim 

Boží slovo, udílet zvláštní svaté přijímání v nebezpečí smrti a svátost pomazání 

nemocných a udílet svátost biřmování těm, kteří jsou v nebezpečí smrti (kán. 566, § 2). 

Případné další pravomoci nezbytné pro pastorační péči v civilním letectví mu musejí 

být zvlášť svěřeny nebo vyplývají ze zvláštního předpisu.
111

 Při zřizování letištního 

kaplanství má místní ordinář vždy zvažovat nejen konkrétní situaci a pastorační 
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potřeby, ale také personální a ekonomické možnosti. Proto je samozřejmě možné, že 

kaplan bude svoji službu vykonávat i na částečný úvazek s tím, že může mimo službu 

letištního kaplana plnit i jiné úkoly. V případě, že to konkrétní situace vyžaduje, může 

místní ordinář ustanovit i spolupracujícího nebo pomocného letištního kaplana.
112

  

Další osobou zúčastněnou na pastoraci v oblasti civilního letectví je v „modelovém 

kaplanství“ dle Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví pastorační 

pracovník. Jedná se o jáhna, řeholníka nebo laika, který byl speciálně ustanoven 

místním ordinářem ke službě v oblasti civilního letectví. Jeho úkolem je především 

služba při liturgii, pomoc při šíření Božího slova zejména prostřednictvím katechetické 

práce, vysvětlování a obrany křesťanských zásad a jejich správné aplikace na problémy 

naší doby, naplňování duchovních a tělesných skutků milosrdenství. V případech, kdy 

není k dispozici kněz, který by byl ustanoven kaplanem, může místní ordinář 

pastoračního pracovníka pověřit poskytováním pastorační péčí v oblasti civilního 

letectví, přestože pochopitelně nemůže vykonávat činnosti vyhrazené ordinovanému 

knězi.
113

 

Se zajišťováním sociálních a obdobných služeb (např. s pomocí chudým 

a nemocným, pomocí s ochranou práv pracovníků v civilním letectví) mají kaplanovi 

a pastoračním pracovníkům pomáhat sociální pracovníci a asistenti. Ti se mají 

rekrutovat z řad řeholníků nebo laiků (a to dokonce ne nezbytně katolických) a rovněž 

z řad odborníků v civilních povoláních.
114

 

Konečně administrativní spolupracovníci a asistenti kaplanství mají pomáhat kaplanovi 

a/nebo pastoračnímu pracovníkovi s výkonem kancelářských prací, jako je vydávání 

letáků, vedení účetní agendy, práce na recepci, sepisování různých podání, apod.
115

 

9.1. Formace osob zúčastněných na pastoraci v civilním letectví 

Všichni křesťané jakéhokoliv stavu a zařazení jsou povoláni k plnému křesťanskému 

životu a dokonalé lásce.
116

 To platí zejména pro ty, kterým je zvláštním způsobem 

svěřena pastorační péče. Jak bylo blíže rozebráno ve 2. kapitole, která se věnuje 
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důvodům zvláštní pastorační péče v oblasti civilního letectví, každý člověk svým 

životem zprostředkovává a hlásá evangelijní hodnoty a je svědectvím života z víry 

v tomto světě. Pastorační péče na letištích proto není jenom „terénní pastorace“ na 

území letiště, ale je také individuálním a kolektivním křesťanským svědectvím. 

Z tohoto důvodu se osoby zúčastněné na pastoraci v letištním kaplanství mají snažit žít 

povolání ke svatosti života a dokonalosti lásky. Je to koneckonců základním 

předpokladem jejich důvěryhodnosti.
117

 Adekvátní duchovní formace všech 

zúčastněných osob je proto nezbytná.
118

 

U kněží, kteří se podílejí na pastorační péči, se předpokládá, že byli vychováváni tak, 

aby se stali pravými pastýři duší podle vzoru našeho Pána Ježíše Krista, Učitele, Kněze 

a Pastýře.
119

 Jejich duchovní výchova v seminářích má být těsně spjata s výchovou 

naukovou a pastorační.
120 

Dále se předpokládá, že prošli základním vzděláním v oblasti 

pastorační péče o lidi na cestách.
121

 Přesto však Směrnice pro katolickou pastoraci osob 

v civilním letectví doporučuje, aby existovaly zvláštní kurzy, ve kterých budou 

probírány specifické otázky pastorace v civilním letectví a jejich frekventanti se 

seznámí rovněž s obsahem a požadavky uvedené směrnice. Vzhledem ke specifické 

povaze pastorace v civilním letectví je rovněž vhodné věnovat pozornost tomu, aby 

letištní kaplan měl dostatečné znalosti o ostatních církvích a náboženských 

společnostech, jiných náboženských tradicích a specifických potřebách jejich 

věřících.
122

 Jakkoliv to Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví 

výslovně nezmiňuje, bylo by velmi vhodné, aby byl zvláštní důraz kladen na znalosti 

v oblasti provádění ekumenických norem a principů, zejména aby letištní kaplan znal 

pravidla pro společenství ve svátostech s křesťany jiných církví. Pro usnadnění nástupu 

do výkonu funkce letištního kaplana je doporučeno, aby nově ustanovení kaplani, kteří 

mají nahradit odcházející kaplany, sloužili po určitou dobu – ideálně tří měsíců, je-li to 

možné – spolu s ním.
123

 Rovněž se doporučuje, aby nově ustanovení kaplani, kteří mají 

sloužit v nově zřízeném kaplanství, získali praxi v některém stabilním, dobře 
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zavedeném kaplanství ve spolupráci s tamním kaplanem, a to po dobu alespoň tří 

měsíců nebo dle potřeby.
124

   

Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví několikrát v souvislosti 

s pastorační péčí v civilním letectví zmiňuje jáhny. Jáhnové mohou působit jako 

pastorační pracovníci v rámci „kaplanství“ a pro případ, že by pro pastorační péči nebyl 

kněz k dispozici, může diecézní biskup svěřit „kaplanství“ letectví přímo jemu.
125

 

V dnešní době se můžeme setkat s jáhny, kteří přijali jáhenské svěcení před kněžským 

svěcením (tedy jáhnové, kteří jsou „na cestě ke kněžství“), a u kterých probíhá formace 

dle pravidel popsaných výše, ale také s tzv. jáhny trvalými. Rovněž uchazeči o trvalé 

jáhenství mají povinnost se vzdělávat podle předpisů biskupské konference, aby mohli 

rozvíjet svůj duchovní život a řádně plnit povinnosti, které vyplývají z jáhenství 

(kán. 236).   

Formace se samozřejmě neomezuje pouze na ordinované služebníky církve. To, co bylo 

výše řečeno o potřebě náležité duchovní formace, platí i pro ostatní osoby, které se na 

pastoraci podílejí. Pastorační pracovníci, sociální spolupracovníci a asistenti mají být 

rovněž řádně a formálně vyškoleni pro pastorační funkce, které mají plnit.
126

 K tomu 

mají povinnost získat patřičné vzdělaní, které je požadované pro výkon jejich služby 

(kán. 231 § 1). Ti, kdo budou vykonávat katecheze, by měli být školeni tak, aby náležitě 

poznali učení církve a teoreticky i prakticky si osvojili pedagogické umění (kán. 780), 

služebníci Eucharistie by měli být školeni v řádném kurzu organizovaném diecézí.
127

 

Duchovní formace osob zúčastněných na pastorační péči v civilním letectví je stálý 

proces, protože je třeba, aby nejen neustále reagovaly na aktuální vývoj v životě a učení 

církve,
128

 ale také dokázaly ve světle evangelia přiměřeným způsobem odpovídat na 

věčné otázky, které si lidé kladou.
129

 K dosažení tohoto nelehkého cíle Směrnice pro 

katolickou pastoraci osob v civilním letectví doporučuje: 

a) aby byly organizovány rekolekce a exercicie připravené speciálně pro pracovníky 

letištních kaplanství v ideálním případě z více letišť,   
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b) aby byly pro zaměstnance letištního kaplanství k dispozici publikace, které 

poskytnou potravu pro růst v duchovním životě a poučení o vývoji učitelského úřadu 

církve, 

c) aby se konaly poutě a další iniciativy, které podporují duchovních růst, 

d) aby byly pořádány specializované kurzy ve všech potřebných oblastech.
130

 

Pro zajišťování stálé formace a uspokojování specifických potřeb členů kaplanství 

civilního letectví
131

 organizovala Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí na cestách 

Světové semináře pro katolické kaplany civilního letectví a členy kaplanství (v roce 

2015 proběhlo 16. setkání ve dnech od 10. do 13. června 2015) a dále Evropské 

semináře pro katolické kaplany civilního letectví a členy kaplanství (v roce 2013 

proběhlo 8. setkání ve dnech od 15. do 18. dubna 2013).
132

 S ohledem na reformu kurie 

provedenou papežem Františkem na základě motu proprio Humanam progressionem 

spadá s účinností od 1. 1. 2017 pastorační péče v civilním letectví do kompetence nově 

zřízeného Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, přičemž Papežská rada 

pro pastoraci migrantů a lidí na cestách byla zrušena. Organizování zmiňovaných 

seminářů by s účinností od 1. 1. 2017 mělo provádět nově ustavené dikasterium.  

                                                 
130
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10. Fakulty a privilegia dle dekretu Pro Materna 

Jak bylo blíže vysvětleno ve 3. kapitole věnované pramenům právní úpravy, i po vstupu 

současného Kodexu kanonického práva v účinnost zůstaly zachovány pro kaplany 

působící v oblasti civilního letectví zvláštní fakulty a pro věřící privilegia dle dekretu 

Papežské komise pro pastoraci migrantů a lidí na cestách Pro Materna ze dne 

19. 03. 1982, pakliže nyní nevyplývají přímo z Kodexu. Z uvedeného dekretu vyplývají 

tyto fakulty pro kněze řádně ustanovené k výkonu duchovní péče těm, kdo pracují na 

letištích, na palubách letadel, cestujícím v letecké dopravě (pilotům i pasažérům) a pro 

kněze je zastupující:  

a) mohou slavit Eucharistii dvakrát ve všední dny, existuje-li pro to legitimní důvod 

a je-li to nutnou pastorační potřebou, a třikrát v neděli a zasvěcený svátek, přičemž 

není zapotřebí dovolení ordináře, které by jinak bylo zapotřebí dle ustanovení kán. 

905 § 2 Kodexu kanonického práva,
133

  

b) mohou mši na památku Večeře Páně slavenou na Zelený čtvrtek ve večerních 

hodinách, pokud to vyžaduje pastorační důvod, slavit podruhé v kostele nebo kapli, 

a také tuto mši v případě nutnosti slavit v ranních hodinách, ale jen pro věřící, kteří 

se nemohou žádným způsobem účastnit večerní mše svaté,
134

 

c) mohou místo svíček užívat elektrické lampy, pokud je mše svatá slavena venku 

nebo na palubě letadla, pokud nejsou k dispozici nebo nemohou být použity 

svíčky,
135

 

d) mohou vyslechnout zpovědi věřících, kteří jsou jim svěřeni, na kterémkoliv místě 

bez nutnosti existence tzv. spravedlivého důvodu, který se jinak požaduje pro 

udělení svátosti smíření mimo zpovědnici dle kán. 964 § 3,
136

 

e) mají pověření ve svátostném fóru věřící jim svěřené zbavovat nápravných trestů 

nastupujících bez rozhodnutí představeného, nevyhrazených a úředně nezjištěných, 

aniž by jim bylo toto pověření ordinářem zvlášť uděleno (dle Kodexu kanonického 

práva má toto pověření ex lege pouze kaplan nemocniční, vězeňský a kaplan při 

námořní plavbě dle kán. 566 § 2),
137

 

                                                 
133

 PRO MATERNA, oddíl I., čl. 1 
134
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135
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 PRO MATERNA, oddíl I., čl. 5 
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f) mohou udělovat svátost biřmování věřícím, kteří jim byli svěřeni, pokud jsou řádně 

připraveni a disponováni, stejně jako poutníkům, kteří jsou v nebezpečí smrti.
138

 

Účinností stávajícího Kodexu kanonického práva vyplývá možnost udělovat 

biřmování v nebezpečí smrti přímo z ustanovení kán. 566 § 1. 

Z dekretu Pro Materna nevyplývají pouze fakulty pro kněze, ale také privilegia pro ty, 

kdo pracují na letištích a na palubách letadel, stejně jako cestujícím v letecké dopravě 

(pilotům i pasažérům):  

a) ti, kdo jsou z jakéhokoliv důvodu na palubě letadla, jsou dispenzování od postních 

předpisů, nicméně aby mohli využít této výjimky, mají vykonat přiměřený náhradní 

skutek zbožnosti a pokud je to možné, dodržet postní předpisy alespoň na Velký 

pátek, v den utrpení a smrti Ježíše Krista.
139

 K tomu je třeba dodat, že postní řád, 

který v době vydání dekretu Pro Materna vyplýval z ustanovení apoštolské 

konstituce Paenitemini,
140

 byl nově upraven vydáním stávajícího Kodexu 

kanonického práva. Podle aktuálně účinné právní úpravy se zachovává pokání 

zdrženlivostí od masa nebo jiného pokrmu dle předpisů biskupské konference 

každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti, pokání zdrženlivostí 

i újmou se zachovává na Popeleční středu a Velký pátek (kán. 1251), přičemž 

citovaným zákonem pokání zdrženlivostí jsou vázány osoby od dovršeného 

čtrnáctého roku věku, zákonem pokání újmou jsou vázání všichni zletilí až do 

započatého šedesátého roku věku (kán. 1252),    

b) ti, kdo pracují na letištích nebo v letadlech, příslušníci jejich rodin, piloti a cestující 

a dále zaměstnanci „apoštolátu vzduchu“ mohou získat odpustky, pokud přijali 

svátost Eucharistie a smíření a to dne 10. prosince, v den svátku titulárního světce 

(letištní) kaple a dne 2. listopadu v případě, že navštíví letištní kapli a tam se 

pomodlí modlitby Otče náš a Krédo na úmysl svatého otce.
141
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11. Možnost úpravy partikulárním právem  

 

Zatímco v předchozích kapitolách byla věnována pozornost normám všeobecného práva 

latinské církve, které upravují pastorační péči v oblasti civilního letectví, v této kapitole 

bude věnována pozornost možnostem úpravy práva partikulárního. V kapitole 3.1, která 

se věnovala pramenům právní úpravy, bylo uvedeno, kdo je oprávněným zákonodárcem 

pro normativní právní akty partikulárního práva latinské církve.  

Jakkoliv je z hlediska kanonického práva zákonodárcem pro normativní právní akty 

partikulárního práva i oprávněný subjekt zákonodárné pravomoci všeobecného práva, 

tato možnost je spíše hypotetická, neboť nelze předpokládat, že by univerzální 

zákonodárce vstupoval ve zkoumané oblasti do partikulární normotvorby, a to zejména 

v případě, kdy existuje právní úprava na rovině všeobecného práva (zejména Směrnice 

pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví). Tam univerzální zákonodárce upravil 

otázky, které považoval za vhodné všeobecné úpravy s tím, že další podrobnosti 

ponechal na případné úpravě partikulární. 

Tím, kdo je oprávněn vybrat a vytvořit odpovídající strukturu duchovní správy v oblasti 

civilního letectví, je na úrovni partikulární církve primárně ve své diecézi biskup 

(případně ten, kdo je dle ustanovení kán. 381 postaven diecéznímu biskupovi na roveň). 

Na biskupovi zejména záleží, zda bude pastorační péče v oblasti civilního letectví vůbec 

upravena normativním právním aktem. Z rozboru právních norem všeobecného práva 

latinské církve vyplývá, že pokud by se diecézní biskup rozhodl pastorační péči 

v oblasti civilního letectví upravit partikulárním právem, pak by se partikulární úprava 

mohla týkat zejména následujících oblastí: 

a) uspořádání pastorační péče v oblasti civilního letectví 

 

 Na diecézním biskupovi záleží, zda a jakým způsobem pastorační péči v oblasti 

civilního letectví zorganizuje. Diecéznímu biskupovi zejména náleží rozhodnutí: 

- o tom, zda je vzhledem ke konkrétní situaci zapotřebí vůbec v diecézi 

organizovat pastorační péči v oblasti civilního letectví, 
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- o tom, zda pro pastorační péči v oblasti civilního letectví ustanoví zvláštního 

biskupského vikáře dle kán. 476, případně zda tuto správu nesvěří některému 

z již ustanovených vikářů, 

- o tom, jak bude pastorační péče v oblasti civilního letectví konkrétně 

organizována, zejména zda bude zřízena samostatná farnost, jestli bude 

ustanoven kaplan, nebo zda bude ustanoveno Missio cum cura animarum, v 

případě, že správa bude zasahovat do více diecézí, měly by být dané otázky 

projednány na biskupské konferenci,  

- v případě, že bude vytvářena konkrétní struktura, jaké bude její personální 

obsazení.  

 

b) zahrnutí pastorační péče v oblasti civilního letectví do pastoračního plánu diecéze 

a péče o osoby, které pastoraci vykonávají 

 

 Je odpovědností diecézního biskupa zahrnout pastorační péči v oblasti civilního 

letectví do pastoračního plánu diecéze a rovněž poskytnout podporu letištním 

kaplanům a dalším pastoračním pracovníkům pracujícím v této oblasti 

a dohlédnout, aby všichni pastorační pracovníci byli pro tuto službu řádně 

připraveni.
142

 Diecéznímu biskupovi zejména náleží rozhodnutí: 

- jakým způsobem bude pastorační péče v oblasti civilního letectví zahrnuta do 

pastoračního plánu diecéze, přičemž pokud bude pastorační péče organizována 

v rámci více diecézí, měla by být dohodnuta a projednána v rámci biskupské 

konference, 

- jakým způsobem bude prováděna stálá formace osob, které jsou zapojeny do 

pastorační péče v oblasti civilního letectví. 

 

c) oblast liturgie 

 

 Regulace posvátné liturgie závisí výlučně na autoritě apoštolského stolce, na 

autoritě diecézního biskupa pouze v případě, že tak stanoví zákon. Diecézní biskup 

může upravit: 

- liturgické otázky svěřené mu zákonem,
143

 

- slavení bohoslužby slova s podáváním svatého přijímání.
144
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d) oblast communicatio in sacris 

 

 Kodex kanonického práva výslovně v kán. 844 § 5 předpokládá, že diecézní biskup 

nebo biskupská konference vydá po projednání s příslušnými představenými 

nekatolické církve nebo společenství obecné předpisy k provedení ustanovení 

Kodexu o:  

- udělování svátosti Eucharistie, svátosti smíření a svátosti nemocných 

nekatolickým křesťanům,  

- přijímání svátosti Eucharistie, svátosti smíření a svátosti nemocných katolickými 

příjemci od nekatolických udělovatelů.
145

 

Struktura pastorační péče v oblasti civilního letectví má být vytvářena zejména 

s ohledem na charakteristiky a potřeby konkrétního letiště nebo společenství v oblasti 

civilního letectví,
146

 proto není výše uvedený výčet oblastí, které mohou být upraveny 

partikulárním právem, v žádném případě uzavřený. Rovněž není vyloučeno, že daná 

oblast bude upravena i jiným oprávněným zákonodárcem, ať už některým 

z partikulárních sněmů nebo i generální kapitulou duchovenských společností 

zasvěceného života papežského práva.
147

 

                                                                                                                                               
144
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12. Sdružení kaplanů a některé další mezinárodní  

 organizace 

 

Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví předpokládá, že kaplani 

působící v oblasti civilního letectví a členové kaplanství budou vytvářet sdružení za 

účelem bratrského sdílení, vzájemného povzbuzování a podpory, ale i pro vzájemnou 

duchovní nebo materiální pomoc.
148

 Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí na 

cestách pravidelně pořádala na evropské i mezinárodní úrovni semináře pro katolické 

kaplany a lze předpokládat, že v této práci bude pokračovat i nově vzniklé Dikasterium 

pro integrální lidský rozvoj. V oblasti pastorační péče v civilním letectví působí 

i některá stálá mezinárodní sdružení s pevnou strukturou a organizovaným členstvím. 

V závěru této kapitoly bude věnována pozornost i některým dalším mezinárodním 

organizacím, jejichž činnost se dotýká tématu této práce.  

12.1. Mezinárodní asociace kaplanů civilního letectví (IACAC) 

První známá letištní kaple byla otevřena roku 1951 na mezinárodním letišti Logan 

v Bostonu díky významné podpoře Richarda Jamese kardinála Cushinga, následně byly 

otvírány i další letištní kaple. Za samotný základ vzniku asociace je považováno setkání 

otce Xaviera de Meeus, který působil na letišti v Bruselu, s otcem Steux ve Francii na 

letišti Orly v roce 1961. Xavier de Meeus zorganizoval v roce 1967 v Bruselu setkání 

deseti katolických kněží, kteří sloužili na letištích. Na tomto setkání vznikla myšlenka 

scházet se pravidelně každý rok. Schůzky byly vedeny v neformálním duchu, nebyla 

stanovena žádná pevná organizační struktura, jakkoliv setkání obvykle řídil zakladatel, 

otec Xavier de Meeus.
149 

Dva roky poté, kdy se (tehdy pouze katoličtí kněží) setkali 

poprvé, bylo na setkání v New Yorku rozhodnuto, že setkávání mají mít „ekumenický 

charakter“. To je velmi zajímavé, pokud uvážíme, že ještě encyklika papeže Pia XI. 

Mortalium animos z roku 1928 označuje ty, „kdo by se odvážili jakýmkoliv způsobem 

podporovat či rozvíjet ekumenické úsilí, jako ty, kdo se odklánějí od božsky zjeveného 

náboženství“
150

 a k ekumenickému hnutí se vědomě přihlásil až Druhý vatikánský 

koncil zejména prostřednictvím Dekretu o ekumenismu (Unitatis redintegratio). Stálá 
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struktura organizace vznikla až v roce 1973 na konferenci na Maltě, kde bylo 

rozhodnuto o tom, že bude zřízen stálý sekretariát ve Frankfurtu nad Mohanem, o rok 

později bylo ve Vancouveru rozhodnuto, že bude přijata ústava a zvoleno formální 

jméno organizace. Tak vznikla v roce 1974 Civil Aviation Chaplains International 

(C.A.C.I.) jako ekumenická skupina kněží působících v oblasti civilního letectví. 

Úkolem C.A.C.I. bylo dle stanov:  

a) podpořit společenství těch, kteří slouží ve specifickém prostředí civilního letectví,  

b) zajistit výměnu zkušeností a poznatků pro zlepšení plnění úkolů jednotlivých 

kaplanů, 

c) rozvíjet chápání civilního letectví a jeho účinků na utváření našeho světa, 

d) rozvíjet chápání účinků civilního letectví na ty, kdo v něm pracují nebo jej 

využívají, 

e) zapojení do vzájemného teologicko-sociologického výzkumu a jeho reflexe 

v souvislosti s plněním úkolů pastorační péče v oblasti civilního letectví,  

f) vzájemně sdílet a diskutovat zkušenosti ve světě, který byl Bohem lidem dán se 

zaměřením na specifickou oblast civilního letectví, 

g) pečovat o ekumenické a duchovní vztahy ve světě, který Bůh stvořil, a vytvářet 

je.
151

 

C.A.C.I. již měla svou strukturu orgánů v čele s prezidentem. Byla ustavena Plánovací 

komise skládající se z předsedy, viceprezidenta a dále byl vytvořen Stálý sekretariát.
152

 

V roce 1984 byla přijata nová více formální ústava, která rovněž změnila název 

organizace na Mezinárodní asociaci kaplanů civilního letectví (IACAC).
153 

Primárním 

důvodem pro přijetí nové ústavy byla snaha o to, aby asociace mohla být zapsána do 

mezinárodně uznávaného registru, čehož ovšem nebylo dosaženo.
154 

 

Dne 19. září roku 2013 byla na výročním setkání v Atlantě přijata nová ústava, která 

nahradila veškerá předchozí ujednání a ustanovení. Úkoly asociace tak, jak je definují 

stanovy, zůstaly prakticky stejné, jako byly vymezeny ve stanovách C.A.C.I.
155

 

Nejvyšším orgánem asociace je Výroční shromáždění všech členů, které má právo volit 
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orgány asociace.
156

 Asociace je řízena Výkonným výborem, který řídí asociaci tak, aby 

její fungování bylo efektivní a byly dosahovány jednotlivé stanovené úkoly.
157

 Výkonný 

výbor sestává z prezidenta, viceprezidenta, tajemníka, pokladníka a tiskového mluvčího. 

Nevolenými členy Výkonného výboru jsou dále kaplan, který byl nominován 

kaplanstvím, ve kterém se konalo poslední Výroční shromáždění, a dále kaplan 

nominovaný kaplanstvím, ve kterém se bude konat příští Výroční shromáždění.
158

  

Aby asociace mohla naplňovat své úkoly tak, jak je sama definovala ve svých 

stanovách, má Výkonný výbor právo: 

a) vybírat registrační poplatek od těch, kdo do asociace vstupují a vybírat členské 

příspěvky od svých členů, 

b) kooptovat členy asociace a zástupce ostatních organizací, které považuje za vhodné, 

aby bylo podporováno co nejširší zastoupení lidí z oblasti civilního letectví, kterým 

může být plnění úkolů asociace ku prospěchu, a kteří členům asociace pomohou 

tyto úkoly plnit. Hlasovací právo však mají pouze členové asociace,  

c) spolupracovat s dalšími organizacemi v rámci plnění úkolů asociace, vyměňovat si 

s nimi informace a radit se s nimi (např. s Papežskou radou pro pastoraci migrantů 

a lidí na cestách,
159

 Světovou radou církví, Mezinárodní organizací pro civilní 

letectví (ICAO) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA),  

d) ustanovit a jmenovat takové poradní orgány, které Výkonný výbor považuje za 

vhodné,  

e) ustanovit a jmenovat takové regionální struktury, které Výkonný výbor považuje za 

vhodné, 

f) konat v souladu s právem a stanovami další jednání k naplnění stanovených úkolů 

asociace.
160

  

Členem asociace se může stát jakákoliv osoba, která je zapojena do kaplanství 

v civilním letectví, má zájem podporovat plnění úkolů asociace a zaplatila předepsané 

příspěvky.
161

 Členem je možné se stát na základě formální žádosti, která musí být 

doložena dokladem o jmenování do duchovní služby vydaným příslušnou autoritou 
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církve, jejímž je kaplan členem. Obvykle se vyžaduje potvrzení hlavy příslušné církevní 

autority, je však možné na základě rozhodnutí Výkonného výboru toto potvrzení 

nahradit potvrzením vedoucího příslušného kaplanství.
162 

Žádost o členství je následně 

schvalována většinou hlasů aktivních členů výboru Výročního shromáždění.
163

 

V současné době má asociace více než 150 aktivních členů.
164

 Důvodem pozbytí 

členství je rezignace, nezaplacení předepsaných příspěvků, konec výkonu činnosti 

v kaplanství (pokud se člen nestane čestným nebo emeritním členem), ztráta souhlasu 

s výkonem služby od příslušné církevní autority, případně vyloučení člena 

kvalifikovanou většinou hlasu aktivních členů výboru Výročního shromáždění.
165

 

Výroční shromáždění se koná každý rok v některém ze zúčastněných kaplanství, které 

nabídne, že bude toto shromáždění hostit, a je rok předem schváleno v rámci 

předcházejícího Výročního shromáždění. Kaplan nominovaný kaplanstvím, ve kterém 

se bude konat příští Výroční shromáždění, se stává nevoleným členem Výkonného 

výboru.
166 

Každé shromáždění má své hlavní téma a poskytuje široký prostor k diskuzi 

dalších aktuálních témat. Od roku 1967, kdy Xavier de Meeus zorganizoval v roce 1967 

v Bruselu první setkání, se konalo celkem 49 setkání (shromáždění), v roce 2017 se 

bude konat 50. shromáždění ve Stockholmu, v roce 2018 se má konat 51. shromáždění 

v Charlotte ve Spojených státech amerických.
167

  

12.2. Národní konference katolických letištních kaplanů (NCCAC)  

Přestože se to netýká našeho evropského prostoru, je na tomto místě vhodné zmínit, že 

na území Spojených států amerických funguje od roku 1986 Národní konference 

katolických letištních kaplanů – National Conference of Catholic Airport Chaplains 

(NCCAC). Konference byla založena Komisí pro migraci při Biskupské konferenci 

USA. Posláním Národní konference katolických letištních kaplanů je dle její ústavy 

hlásat Boží slovo a svědčit o něm a sloužit Božímu lidu tím, že bude podporovat jeho 

růst a obnovu skrze modlitbu, studium a katolickou bohoslužbou pro letištní personál 

a cestující.
168

 Národní konference katolických letištních kaplanů v roce 2011 vydala 
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Příručku pro katolické letištní kaplany „Airport Chaplaincy: A Catholic Handbook“. 

Publikace se pokouší nabídnout komplexní představu o poslání a službě katolických 

letištních kaplanství. Zabývá se strukturou a organizačními požadavky na letištní 

kaplanství a pokouší se i o nástin spirituality služby letištního kaplana.  

12.3. Sdružení katolického letectví (CAA) 

Spíše pro úplnost je v rámci tohoto přehledu uváděno rovněž Sdružení katolického 

letectví – The Catholic Aviation Association  (CAA). Nejedná se o sdružení, které by se 

dotýkalo pastorační služby v oblasti civilního letectví, ale spíše o sdružení katolických 

věřících v segmentu civilního letectví. Sdružení je v současné době ve stádiu vzniku 

a má v budoucnu být podporou té části Božího lidu, která má nějakým způsobem co do 

činění s letectvím.
169

  

12.4. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)  

Poslední zmínka se týká Mezinárodní organizace pro civilní letectví – International 

Civil Aviation Organization (ICAO), založené Úmluvou o mezinárodním civilním 

letectví (tzv. Chicagskou úmluvou). Jmenovaná úmluva (ratifikovaná Československem 

a vyhlášená zákonem č. 147/1947 Sb.) stanoví, že cílem organizace je rozvíjení zásad 

a techniky mezinárodního létání a podpora plánování a rozvoje mezinárodní letecké 

dopravy.
170

 Organizace rovněž vydává standardy a manuály týkající se civilního 

letectví, mj. rovněž manuál postupů na letišti (Airport Services Manual). Pro téma této 

práce je důležité, že manuál ve své části věnující se nouzovým postupům na letišti 

stanoví, aby v případě nouzové situace na letišti byli kontaktováni duchovní, kteří by 

poskytovali duchovní péči obětem, útěchu příbuzným obětí a vykonávali náboženské 

obřady, pokud to bude vhodné.
171
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13. Zvláštní část 

13.1.   Úvodní poznámka 

V této části práce je předkládán přehled uspořádání pastorační péče na letištích ve 

vybraných státech Evropské unie. Výběr jednotlivých států je ovlivněn snahou předložit 

pokud možno pestrý výběr států a různost uspořádání, do značné míry je však 

determinován dostupností informací a ochotou oslovených subjektů poskytnout 

relevantní informace. Jednotlivé podkapitoly mají zhruba stejnou strukturu, samozřejmě 

s ohledem na penzum dostupných informací o jednotlivých státech. Jedná se o mozaiku, 

která však umožňuje potvrdit a verifikovat některé poznatky uvedené v obecné části 

práce.  

13.2. Anglie, Wales  

V současné době nalezneme letištní kaple na letištích v Birminghamu (Birmingham 

International Airport), Londýně (Gatwick Airport, Heathrow Airport), Manchesteru 

(Manchester Airport) a Stanstedu (Stansted International Airport). V Anglii ani ve 

Walesu nebyly přijaty žádné partikulární právní předpisy, které by upravovaly 

zkoumanou problematiku, jednotliví biskupové řeší duchovní správu ustanovením 

konkrétních letištních kaplanů ve smyslu příslušných kanonických předpisů. 
172

  

Letištní kaplani (zde míním kaplany v širším smyslu, tedy i představitele nekatolických 

církví a náboženských společností) jsou ve Spojeném království sdruženi v British Isles 

and Ireland Airport Chaplains’ Network, jejíž členové se scházejí každých šest měsíců, 

aby sdíleli své zkušenosti a společenství. Díky pravidelným schůzkám si mohou 

členové vyměňovat své názory na aktuální a citlivá témata včetně otázek týkajících se 

zúčastněných křesťanských denominací, ale i jiných církevních společenství 

a náboženství.  

Na největším londýnském letišti Heathrow jsou v terminálech 2 – 5 k dispozici 

místnosti umožňující soukromou modlitbu (modlitební místnosti), které jsou 

koncipovány jako mezináboženské kaple. Na letišti jsou k dispozici kaplani katolické 

církve, anglikánské církve, kaplan ze společenství svobodných církví, muslimský 
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a židovský duchovní a rovněž zde mají svého duchovního sikhové a hinduisté. Určitou 

zvláštností na letišti Heathrow je kaple svatého Jiří, která je situovaná mimo letištní 

terminály zhruba uprostřed komplexu letištních budov. Kaple byla poprvé žehnána 

v roce 1968 jako společná křesťanská kaple Anglikánské církve, Římskokatolické 

církve a skupiny tzv. svobodných církví. Jakkoliv arcibiskup William kardinál Godfrey 

požadoval v souvislosti s výstavbou letiště katolickou kapli, Ministerstvo pro civilní 

letectví trvalo na tom, že kaple bude společná pro tři nejpočetnější denominace. 

Architekt Frederick Gibbert navrhl kapli, která má uvnitř tři apsidy, ve kterých byly 

původně situovány oltáře jednotlivých zúčastněných církví, nicméně již v roce 1972 byl 

posvěcen nový oltář pro společné ekumenické užití. Zajímavé rovněž je, že v kapli je 

umístěn svatostánek, který může být společně užíván katolickou a anglikánskou církví – 

každá z nich v něm má své oddělení.
173

  

Na letišti Gatwick v Londýně je v současné době k dispozici mezináboženská kaple 

nově otevřená v roce 2015, užívaná společně křesťany i příslušníky jiných 

náboženských tradic, muslimové mají k dispozici zvláštní prostor pro potřeby svých 

modliteb.
174

 Na letišti se pravidelně konají bohoslužby katolické a anglikánské, 

pravidelně se zde scházejí k bohoslužbám rovněž muslimové, budhisté a členové 

některé ze společenství tzv. svobodných církví.
175

 V současné době se v kapli konají 

pravidelně bohoslužby katolické, ostatní bohoslužby po předchozí dohodě.
176

  

V Manchesteru byly na letišti vybudovány celkem čtyři mezináboženské kaple, 

k dispozici jsou kaplani katolické církve, anglikánské církve, letničního hnutí, 

muslimský a židovský duchovní, rovněž zde mají svého duchovního sikhové. V kaplích 

se konají pravidelně každý všední den křesťanské modlitby, mše svatá s Eucharistií 

jednou měsíčně,
177

 každý týden páteční islámské modlitby (Jummah).
 178
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Letiště Stansted je vybaveno dvěma místnostmi pro modlitbu a je k dispozici 

„ekumenický kaplan“, kterého je možné kontaktovat v případě potřeby a to i pro 

krátkou ekumenickou bohoslužbu.
179

  

13.3. Itálie  

V současné době je v Itálii celkem 13 letišť, na kterých se můžeme setkat s katolickým 

letištním kaplanem – je to na letištích v Anconě (Marche Airport), Bergamu (Orio al 

Serio International Airport), Katánii (Catania Vicenzo Bellini Airport), Janově 

(Cristoforo Colombo International Airport), Miláně (na obou mezinárodních letištích – 

Linate Airport i Malpensa), Palermu (Falcone – Borsellino Airport), Parmě (Giuseppe 

Verdi International Airport), Římě (Leonardo Da Vinci International Airport – 

Fiumicino), Turíně (Turin Sandro Pertini International Airport – Torino Caselle), 

Benátkách (Venice Marco Polo International Airport), Terstu (Trieste – Friuli Venezia 

Giulia Airport)
180

 a ve Veroně (Verona Villafranca Airport).
181

 Na všech uvedených 

letištích je k dispozici mezináboženská kaple nebo modlitební místnost, výjimku tvoří 

pouze letiště v Ankoně, Janově, Parmě, Terstu a Benátkách, kde takový prostor není, a 

je zajištěna pouze přítomnost katolického kněze. Na letištích v Katánii, Římě a na obou 

milánských letištích jsou kaple kanonicky ustanovené a mají charakter kostela dle 

ustanovení kán. 1214 a následujících Kodexu kanonického práva. Pravidelné 

bohoslužby se konají na letištích v Katánii, Římě a ve Veroně.
182

 Určitou zajímavostí je, 

že na žádném ze zmíněných letišť nebylo zjištěno, že by se konaly nekatolické 

bohoslužby nebo modlitby.  

Itálie nemá zvláštní partikulární právní předpisy upravující tuto oblast. Určitou 

zajímavostí je, že služba letištních kaplanů na obou letištích v Miláně je upravena 

zvláštní smlouvou uzavřenou mezi provozovateli letišť a Milánskou arcidiecézí.    

Z hlediska uspořádání pastorační péče je pravděpodobně nejzajímavější situace v Římě 

na letišti Leonarda Da Vinci. Zde je zřízena samostatná farnost Santa Maria degli 
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Angeli, která spadá do jedné z římských suburbikálních diecézí, Diecéze Porto – Santa 

Rufina.
183

  

13.4. Malta 

Na Maltě je služba letištních kaplanů velmi úzce spjata s hlavním mezinárodním 

letištěm. V roce 1956 bylo na Maltě u obce Luqa vybudováno letiště, které nahradilo 

stávající nevyhovující polní letiště situované ve vesnici Ta' Qali.
184

 Již v době otevření 

byla do prostor letiště situována kaple, ve které vykonával službu letištní kaplan. Kaple 

je součástí letištního komplexu a jejím vlastníkem je po celou dobu její existence 

vlastník letiště. Kaple je katolická a je v ní sloužena katolická mše svatá každý den 

v týdnu.
185

 

Službu letištních kaplanů od počátku koordinuje Maltská komise pro emigranty (Malta 

Emigrants’ Commission – MEC), která je nevládní, neziskovou, dobrovolnou 

organizací, která byla založena s cílem pomáhat a chránit lidi v nouzi tím, že jim bude 

nabízet bezplatné služby, poradenství a ochranu. Maltská komise pro emigranty byla 

založena v roce 1950 v době velkého exodu občanů Malty do cizích zemí z důvodů 

přelidnění a vysoké nezaměstnanosti. Komise nabízela pomoc těm, kdo chtěli natrvalo 

vycestovat ze země. V současné době se Maltská komise pro emigranty stará o všechny 

lidi postižené migrací, včetně přistěhovalců a uprchlíků, a také o turisty.
186

 Maltská 

biskupská konference na ředitele této Komise delegovala pastorační starost o veškeré 

lidi na cestách. Komise svou pastorační činnost koordinuje s dalšími organizacemi 

v rámci katolické církve a rovněž s církvemi jiných křesťanských denominací tak, aby 

sloužila všem křesťanům. Maltská komise pro emigranty spolupracovala s Papežskou 

radou pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, jejíž kompetence přešly od 1. ledna 

2017 na nově založené Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji
187

 a řídí 

se příslušnými instrukcemi.   
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Od svého vzniku až do současnosti nebyla mezi Maltskou komisí pro emigranty, která 

koordinuje činnost letištních kaplanů a spravuje letištní kapli, a vlastníkem letiště, 

kterým je společnost Malta International Airport Company  (MIA), uzavřena žádná 

písemná dohoda upravující vzájemná práva a povinnosti týkající se letištní kaple. Vše se 

odehrává na bázi tzv. gentlemanských dohod. To platí i pro spolupráci Maltské komise 

pro emigranty s dalšími organizacemi v rámci katolické církve a s církvemi jiných 

křesťanských denominací. Rovněž biskupská konference ani jednotliví biskupové 

nevydali pro službu letištních kaplanů žádné partikulární předpisy.   

13.5. Německo 

Německo má řadu velkých mezinárodních letišť. V současné době je poskytována 

katolická pastorační péče na letištích v Drážďanech (Dresden – Klotzsche), Frankfurtu 

nad Mohanem, Hamburku (Hamburg – Fuhlsbüttel), Hannoveru (Hannover – 

Langenhagen), Lipsku (Leipzig – Halle, Schkeuditz), Mnichově a Stuttgartu (Stuttgart – 

Manfred Rommel Flughafen).      

V Německu patří pastorační péče na letištích do kompetencí národního ředitele pro 

pastoraci cizinců. Ve struktuře Německé biskupské konference spadá do pod Komisi 

pro migraci (komise č. XV), do oddělení zabývající se světovou církví a fenoménem 

migrace (oddělení IV).   

Co se týče partikulární právní úpravy, ta v Německu nebyla přijata, neboť dle názoru 

biskupů Německé biskupské konference to není zapotřebí.
188

 Konkrétní organizace 

pastorační péče v jednotlivých diecézích je plně v kompetencích diecézních biskupů. 

Vztahy s vlastníky případně provozovateli jednotlivých letišť jsou upraveny na základě 

dohod mezi nimi a diecézemi ať už písemných nebo v některých případech ústních.
189 

 

V roce 2010 byl Konferencí německých katolických letištních kaplanství přijat 

rozsahem nevelký dokument o úkolech pastorační péče v oblasti civilního letectví, který 

se snaží popsat aktuální situaci pastorační péče v civilním letectví a aplikovat tak již 

vícekrát zmiňovanou Směrnici pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví na 

konkrétní situaci německých letišť. Dokument ovšem není pramenem partikulárního 

práva a nestanoví právní normy, spíše se jedná o určitou pastorační příručku, která 

                                                 
188

 Dle písemného sdělení Stefana Schoheho, národního ředitele pro pastoraci cizinců ze dne 9. 11. 2016. 
189

 Tamtéž. 
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z větší části přebírá formulace Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním 

letectví. Velký důraz je kladen na vstřícnost a ekumenickou otevřenost pastorační péče. 

Zajímavá je i závěrečná pasáž dokumentu, kde jsou stanoveny určité priority budoucího 

vývoje. Do budoucna by měl být podporován rozvoj pastoračních struktur na všech 

letištích v Německu, mělo by dojít k lepšímu propojení pastoračních a charitativních 

aktivit a mělo by dojít k posílení personálního zajištění pastorační péče.
190

  

Jak již bylo řečeno, v Německu je velký důraz kladen na ekumenickou otevřenost 

v pastorační péči. Kromě Konference německých katolických letištních kaplanství 

působí v Německu rovněž Konference evangelických letištních kaplanství. Dne 

8. a 9. října 2008 se konala první ekumenické konference na letišti v Drážďanech, kde 

se setkali letištní kaplani z Německa, Rakouska a Švýcarska. Výsledkem této 

spolupráce byl vznik Ekumenické konference letištních kaplanství v Německu – 

Ökumenische Konferenz Flughafenseelsorge in Deutschland (OEKOF). Na třetím 

zasedání Ekumenické konference dne 26. listopadu 2010 ve Stuttgartu byl přijat 

společný jednací řád, který byl podepsán jednak zástupcem Konference evangelických 

letištních kaplanství, tak také zástupcem Konference německých katolických letištních 

kaplanství.
191

 Ekumenická konference letištních kaplanství v Německu je občanské 

sdružení, jehož činnost je koordinována Konferencí evangelických letištních kaplanství, 

členskými církvemi, diecézemi a Komisí pro migraci Německé biskupské konference. 

Přidruženými členy jsou letištní kaplanství v Rakousku a ve Švýcarsku. Účelem 

Ekumenické konference letištních kaplanství v Německu je posílení církevní pastorace 

na letištích a k tomuto účelu se snaží mj.: 

- definovat náplň pastorační péče,  

- stanovit standardy pro kvalifikaci kaplanů,  

- o výměnu zkušeností, 

- o spolupráci se správami letišť, 

- pečovat o rozvoj kontaktů mezi členskými církvemi, německými diecézemi 

a Komisí pro migraci Německé biskupské konference, 

 

                                                 
190

 Pastorale Aufgabenfelder der Katholischen Flughafenseelsorge in Deutschland, dokument konference 
německých katolických letištních kaplanů ze dne 12. 03. 2010 
191

 Historie Ekumenické konference letištních kaplanství v Německu [2017-02-15]. 
<http://www.airportchapel.de >.  
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Ekumenická konference letištních kaplanství v Německu provozuje společný portál 

www.airportchapel.de.
192

 Díky velmi úzké spolupráci jsou kaple na letištích v Německu 

společné více křesťanským církvím, tedy církvím sdruženým v Ekumenické konferenci 

letištních kaplanství v Německu – Ökumenische Konferenz Flughafenseelsorge in 

Deutschland (OEKOF).  

 

V Drážďanech je na letišti jedna kaple, konají se zde pravidelně bohoslužby
193

 každou 

neděli a jednou týdně večerní chvály.
194

 Ve Frankfurtu nad Mohanem jsou k dispozici 

dvě kaple, jedna z nich je otevřena pravidelně, druhá pouze při určitých příležitostech. 

Pravidelně se konají evangelické polední modlitby a dále téměř každodenně katolické 

mše svaté.
 195

 V Hanoveru, Lipsku a Stuttgartu je na letišti jedna kaple, ve které se 

nekonají pravidelné bohoslužby, jsou však k dispozici katolický a evangelický kněz. 

Hamburk má jednu kapli, kde se jednou za čtrnáct dnů koná evangelická bohoslužba, 

v Mnichově je k dispozici jedna kaple, kde se vždy v neděli koná katolická 

a evangelická bohoslužba, ve všední dny se konají ekumenické modlitby.  

13.6. Rakousko 

V Rakousku jsou v současné době v provozu tři letištní kaple ve Vídni na letišti 

Schwechat. Všechny tři jsou mezináboženské, v každé z nich se nachází přenosný oltář 

(nikoliv svatostánek), jsou v nich také označeny směry, kterými se nachází Mekka, 

Jeruzalém a kde je východní strana. Pravidelná bohoslužba je katolická a koná se 

každou neděli. Existence letištní kaple je výrazně závislá na vůli provozovatele letiště, 

který pro ni dává k dispozici své prostory. Jakkoliv neexistují žádné dohody mezi 

katolickou církví v Rakousku a ostatními církvemi nebo náboženskými společnostmi, 

jednotlivé církve a náboženské společnosti spolupracují. Rakousko (respektive 

kaplanství ve Vídni) je přidruženým členem Ekumenické konference letištních 

kaplanství v Německu – Ökumenische Konferenz Flughafenseelsorge in Deutschland 

(OEKOF). Rovněž v Rakousku nebyla přijata žádná partikulární právní úprava a právní 

úprava vyplývá z obecných norem.
196

  

                                                 
192

 Jednací řád Ekumenické konference letištních kaplanství v Německu. 
193

 Není uvedeno, která ze zapojených církví bohoslužbu slaví. 
194

 Informace o jednotlivých kaplanstvích na [2017-02-15]. < http://www.airportchapel.de>. 
195

 Tamtéž. 
196

 Informace získány od Dr. Josepha Farrugia, kaplana letiště ve Vídni a hlavního kaplana pro pastoraci 
turistů Arcidiecéze Vídeň. 
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14. Závěr 

Pastorační péče v oblasti civilního letectví a péče o lidi na cestách je primárně 

svědectvím, které vydává nejen každý jednotlivý křesťan zapojený do pastorační péče, 

ale též křesťané jako společenství. Je projevem univerzálního poslání zjevovat 

a sdělovat všem lidem a národům Boží lásku. Právní úprava má být pomocníkem tohoto 

univerzálního poslání a má pomáhat k uskutečnění toho, co můžeme považovat za 

nejvyšší kanonickou zásadu, totiž ke spáse duší. 

Všeobecné právo katolické církve latinského obřadu, zejména Kodex kanonického 

práva a Směrnice pro katolickou pastoraci osob v civilním letectví, ponechávají 

diecéznímu biskupovi (případně tomu, kdo je dle ustanovení kán. 381 postaven 

diecéznímu biskupovi na roveň) relativní volnost při tvorbě konkrétního uspořádání 

pastorační péče v oblasti civilního letectví. Směrnice objasňuje teologická východiska a 

zvláštnosti pastorační péče v oblasti civilního letectví, nevytváří však nové právní 

instituty, nýbrž navrhuje modelové uspořádání za pomocí právních institutů 

zakotvených v Kodexu kanonického práva, případně v dalších normách. Konkrétní 

uspořádání pastorační péče je v jednotlivých partikulárních církvích různé a je 

determinováno těmito faktory:  

- pastoračními potřebami konkrétního státu a/nebo letiště, 

- tradicemi daného státu a/nebo letiště,  

- skladbou náboženského vyznání obyvatel daného státu či uživatelů konkrétního 

letiště, 

- možnostmi a omezeními danými provozovatelem nebo vlastníkem konkrétního 

letiště, 

- požadavky příslušné státní autority, 

- mezikonfesním a mezináboženským dialogem, 

- finančními a personálními možnostmi zúčastněných církví a náboženských 

společností. 

Z kanonického práva vyplývá možnost upravit pastorační péči v oblasti civilního 

letectví partikulárním zákonodárstvím, tato možnost však není příliš využívána. Bylo 
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zjištěno, že v žádné z partikulárních církví států Evropské unie, jejichž uspořádání 

pastorační péče je v této práci popsáno, nebyla partikulární právní úprava přijata.  

Velmi významným aspektem pastorační péče v oblasti civilního letectví je otázka 

vztahu k jiným křesťanským církvím a náboženským společnostem. Zde existuje 

poměrně široké pole modelů uspořádání od samostatných „kaplí“ jednotlivých církví 

a náboženských společností až po společné modlitební místnosti, kde se společně 

setkávají lidé různých náboženských tradic. V této oblasti záleží na různém stupni 

ekumenického a mezináboženského dialogu a do hry vstupují i podmínky stanovené 

provozovatelem konkrétního letiště. V Německu je pastorační péče na letištích díky 

pokročilému ekumenickému dialogu dokonce organizována společně katolickou církví 

s církvemi protestantskými. Zde si však dovolím poukázat na skutečnost, že stupeň 

jakési „mezikonfesní integrace“ je v Německu takový, že na některých letištích je 

dokonce pouze uváděno, že se pravidelně koná „nedělní bohoslužba“, aniž se však 

rozlišuje, která ze zúčastněných církví bohoslužbu staví. Je otázkou, zda takováto 

integrace, která de facto stírá rozdíly mezi jednotlivými církvemi, je z teologického 

hlediska správná.  

Při zkoumání norem všeobecného práva katolické církve latinského obřadu jsem objevil 

dvě oblasti, kterým by měla být příslušným zákonodárcem v budoucnu věnována 

pozornost. Je to otázka právního statutu letištních kaplí a dále otázka postavení dekretu 

Pro Materna a fakult pro kněze a privilegií pro věřící v něm zakotvených.  

Na základě výše uvedeného lze podat návrh na doplnění právní úpravy všeobecného 

kanonického práva Římskokatolické církve latinského obřadu: 

- jednoznačně vymezit právní postavení letištních kaplí ve vztahu k právní úpravě 

v Kodexu kanonického práva (tj. lépe rozlišit, zda mají kanonický statut kaple, 

kostela nebo modlitební místnosti bez takového kanonického statutu), 

- znovu vymezit fakulty letištních kaplanů normativním právním aktem a odstranit 

tak ne zcela jednoznačné postavení dekretu Pro Materna a překrývání právní úpravy 

tohoto dekretu s Kodexem kanonického práva a případně nově jednoznačně 

stanovit privilegia pro věřící,  

- podpořit mezikonfesní a mezináboženskou spolupráci avšak jednoznačně se 

vymezit vůči náboženskému či konfesnímu indiferentismu. 
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Snad se jednou naplní vize Jana Pavla II. a letištní kaple se stanou duchovními srdci 

letišť, kde bude Kristus důvěrně v tichu promlouvat k lidem, a snad k tomu bude 

pomocníkem a nikoliv překážkou též právní úprava.  
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