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Bude biskup Josef Hlouch blahořečen? 

Abstrakt – originál Studie popisuje kroky, které vedly k podání žádosti o schválení zahájení 

diecézní fáze procesu blahořečení biskupa Josefa Hloucha. Studie je dělena do 

čtyř částí. V první autor zevrubně informuje o tom, jak byl život devátého 

českobudějovického biskupa popsán v odborné literatuře. V druhé části 

přibližuje teologické dílo biskupa Hloucha, přičemž upozorňuje na dosud 

nepublikované rukopisy jeho teologických děl. Třetí část studie je krátkou 

skicou života biskupa Hloucha, který zemřel jako nekrvavý mučedník a 

svědek víry. Čtvrtá část studie pak dokumentuje uchovávání památky na 

biskupa Hloucha mezi lidem i klérem Českobudějovické diecéze. 

Klíčová slova - originál Biskup Josef Hlouch, komunistický režim, jihočeský region, českobudějovická 

diecéze, archivní dokumenty 

Titul – anglicky Will Bishop Josef Hlouch Be Beatifi ed? 

Abstrakt – anglicky The article describes the steps that led to the submission of a request to 

approve the launch of the diocesan phase of the process of beatifi cation of 

Bishop Josef Hlouch. The article is divided into four parts: In the fi rst part, the 

author reviews in detail the way in which the scientifi c literature has discussed 

the life of the ninth Bishop of České Budějovice. In the second part, the author 

points out the theological work of Bishop Hlouch, and particularly focuses on 

the yet-unpublished writings of Hlouch’s theological works. The third part is a 

brief description of Bishop Hlouch’s life; he died as a bloodless martyr and a 

witness of faith. The fourth part discusses the evidence of Bishop Hlouch’s 

memory among the people and clergy of the Diocese of České Budějovice. 

Klíčová slova - anglicky Bishop Josef Hlouch; the Communist Regime; South Bohemian Region; South 

Bohemian diocese, Archive Documents 

Titul – česky Bude biskup Josef Hlouch blahořečen? 

Abstrakt – česky Studie popisuje kroky, které vedly k podání žádosti o schválení zahájení 

diecézní fáze procesu blahořečení biskupa Josefa Hloucha. Studie je dělena do 

čtyř částí. V první autor zevrubně informuje o tom, jak byl život devátého 

českobudějovického biskupa popsán v odborné literatuře. V druhé části 

přibližuje teologické dílo biskupa Hloucha, přičemž upozorňuje na dosud 

nepublikované rukopisy jeho teologických děl. Třetí část studie je krátkou 

skicou života biskupa Hloucha, který zemřel jako nekrvavý mučedník a 

svědek víry. Čtvrtá část studie pak dokumentuje uchovávání památky na 

biskupa Hloucha mezi lidem i klérem Českobudějovické diecéze. 

Klíčová slova - česky Biskup Josef Hlouch, komunistický režim, jihočeský region, českobudějovická 

diecéze, archivní dokumenty 
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Sonda do života a díla Karla Františka Průchy, jmenovaného 

českobudějovického biskupa ve světle odborné literatury a archivních 

pramenů. 

Abstrakt – originál Tato studie hodlá přiblížit metodou sondy do literatury a archivních pramenů 

postavu a dílo téměř zapomenutého biskupa Karla Františka Průchy, pražského 

světícího biskupa a designovaného českobudějovického biskupa. Činíme tak 

proto, že si budeme příštího roku připomínat jeho dvousetleté výročí narození. 

Tato studie uvede nejenom základní fakta z jeho životní pouti, nýbrž pohlédne 

i na jeho teologické dílo a přinese informace o tragickém konci jeho života. 

Pro správné uchopení celé problematiky, je ve studii nutno přiblížit i 

charakteristiku doby a význačných událostí spojených s životem a působením 

biskupa Průchy. Jelikož o vlastní postavě biskupa Průchy bylo v minulosti 

zachováváno téměř programové mlčení, studie tak činí nejenom na základě 

literatury, nýbrž i na základě archivních pramenů. 

Klíčová slova - originál Římskokatolická církev, 19. století, I. vatikánský koncil, austrokatolicismus, 

českobudějovičtí biskupové 

Titul – anglicky A probe into the life and work of Karel František Průcha, an appointed bishop 

of České Budějovice, in the light of specialised literature and archival sources. 

Abstrakt – anglicky By researching literature and archival sources, this study intends to show the 

figure and work of Karel František Průcha, an almost forgotten Prague 

consecrator and a designated bishop of České Budějovice. We are doing so 

because next year we shall commemorate the 200th anniversary of his birth. 

This study shall not only provide the basic facts of his life journey but shall 

also look at his theological work and provide information about the tragic end 

of his life. To correctly understand this matter, it is necessary to also 

characterise the era and the major events connected with bishop Průcha’s life 

and work. Since bishop Průcha’s life was purposefully hushed up in the past, 

the study is based not only on literature but also on archival sources. 

Klíčová slova - anglicky Roman Catholic Church, 19th century, First Vatican Council, Austro-

Catholicism, bishops of České Budějovice 

Titul – česky Sonda do života a díla Karla Františka Průchy, jmenovaného 

českobudějovického biskupa ve světle odborné literatury a archivních 

pramenů. 

Abstrakt – česky Tato studie hodlá přiblížit metodou sondy do literatury a archivních pramenů 

postavu a dílo téměř zapomenutého biskupa Karla Františka Průchy, pražského 

světícího biskupa a designovaného českobudějovického biskupa. Činíme tak 

proto, že si budeme příštího roku připomínat jeho dvousetleté výročí narození. 

Tato studie uvede nejenom základní fakta z jeho životní pouti, nýbrž pohlédne 

i na jeho teologické dílo a přinese  informace o tragickém konci jeho života. 

Pro správné uchopení celé problematiky, je ve studii nutno přiblížit i 

charakteristiku doby a význačných událostí spojených s životem a působením 

biskupa Průchy. Jelikož o vlastní postavě biskupa Průchy bylo v minulosti 

zachováváno téměř programové mlčení, studie tak činí nejenom na základě 

literatury, nýbrž i na základě archivních pramenů. 

Klíčová slova - česky Římskokatolická církev, 19. století, I. vatikánský koncil, austrokatolicismus, 

českobudějovičtí biskupové 
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Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Česká společnost pro výzkum 18. století (Czech Society for the 

Eighteenth-Century Studies) - International Society for the 

Eighteenth-Century Studies (ISECS)  
Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Evropská společnost pro katolickou teologii / česká společnost pro 

katolickou teologii 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

člen redakční rady časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae ISSN 

1338-9572 / Inštitút církevných dejin TF KU Košice 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

člen redakční rady časopisu Církevní dějiny ISSN: 1803-0068 / 

CDK Brno 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 

Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Vědecká rada 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní fukce 

NE     

 

 

 



Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Oborová rada doktorského studia TEOL 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

ANO /předseda OR/ 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Akreditační komise 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Vědecká rada 

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

NE     

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Oborová rada doktorského studia 

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Vědecká rada 

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE     

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

Vědecká rada 

Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku 

Jste členem/členkou 

předsednictva nebo 

podobného orgánu? 

 

NE 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE     

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

Filozofická fakulta PU Prešov – habilitační komise – habilitace Dr. Peter 

Olexák - 6. 3. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

ANO – člen komise a oponent habilitační práce 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Guhl - 

9. 3. 2017  



  

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

ANO – předseda komise 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro závěrečnou doktorskou zkoušku   

Mgr. Volráb - 9. 3. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

ANO – předseda komise 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce 

ThDr. Rokyta Ph.D. - 27. 4. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro závěrečnou doktorskou zkoušku   

ThDr. Rokyta Ph.D. - 27. 4. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce 

Mgr. Kamanová, Ph.D. - 20. 9. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro závěrečnou doktorskou zkoušku   

JUDr. Krejčí, Ph.D. - 20. 9. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce 

JUDr. Krejčí, Ph.D. - 20. 9. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce 

PhDr. Léblová - 20. 9. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce 

ThDr. Sýkorová, Ph.D. - 20. 9. 2017 



Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro obhajobu disertační práce 

Mgr. Tarasenko, Ph.D. - 20. 9. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 
Název grantové agentury 

nebo učené společnosti 

 

HTF UK Praha - Státní komise pro závěrečnou doktorskou zkoušku   

Mgr. Tarasenko, Ph.D. - 20. 9. 2017 

Jste pověřen/-a výkonem 

zvláštní funkce 

 

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyžádané posudky na rigorózní práce, disertace, habilitace, odborné 
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Žádající organizace Husitská teologická fakulta UK Praha 

Účel posudku oponentský posudek disertační práce PhDr. Marty Léblové  - Pražská 

arcidiecéze v letech 1848 až 1885 z pohledu církevního historika 

Františka Xavera Kryštůfka 

Datum 31. května 2017 

 
Žádající organizace Husitská teologická fakulta UK Praha 

Účel posudku oponentský posudek disertační práce ThDr. Jana Rokyty 
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Účel posudku 3x  Oponentský posudek vědeckého projektu (GAUK)   

Datum 2017 
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výskumu a športu SR (asi jako náš GAČR)   

Účel posudku 2x Posouzení kvality předloženého projektu výzkumu 

Datum 2017 

 
Žádající organizace Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Účel posudku 2 x  Posouzení kvality předloženého projektu výzkumu  

Datum 2017 

 
Žádající organizace Karmelitánské nakladatelství 

Účel posudku Recenzní / lektorský posudek monografie 

FORMÁNEK, Jakub a Marek ŠMÍD. Pastýřské listy 1918-1945. V 

Praze: pro Arcibiskupství pražské vydalo Karmelitánské nakladatelství, 

2017. ISBN 978-80-7195-902-1. 

Datum 2017 
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veritas 1/2017 

 Váš text, který byl citován Martin WEIS, Ty ještě věříš, soudruhu?, Studia theologica 
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ukazatel vztahu státu a katolické církve se zřetelem na 
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ve kterém recenze vyšla (vč. 

rozsahu stran). 

Jaroslav Hrdlička, Caritas et veritas 1/2017, s. 246-

247 

 
Recenze Vámi vydaná publikace 

 

Martin WEIS, Josef Hlouch: pastýř a homiletik, 

Praha: Vyšehrad, 2016, 283 s., ISBN 978-80-7429-

791-5. 

 Jméno recenzenta a časopis, 

ve kterém recenze vyšla (vč. 

rozsahu stran). 

Zdeněk A. Eminger, Křesťanský intelektuál a 

pastýř Josef Hlouch, in iLiteratura 6. 9. 2017 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/38679/weis-

martin-josef-hlouch-pastyr-a-homiletik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přednášky na vědeckých konferencích 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Mezinárodní vědecká konference „Tu stojím, inak nemôžem“ pořádaná ve 

dnech 7. – 8. 11. 2017. Pořadatelé: Štátny archív v Bratislave ve spolupráci 

s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a Ústavom politických 

vied SAV v Bratislavě. 

Přednesen příspěvek na téma: Konfesionální rozdíly jako nástroj 

politického boje v ideologii Komunistické strany Československa ve světle 

archivních materiálů jihočeského regionu 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

ANO? – moderátor panelu 

 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Mezinárodní konference Československo v letech 1972–1977 pořádaná ve 

dnech 17. 5. – 18. 5. 2017 v Českých Budějovicích Ústavem pro studium 

totalitních režimů v Praze, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a 

Státním okresním archivem v Českých Budějovicích. 

Přednesen příspěvek na téma: Okolnosti smrti 

českobudějovického biskupa Josefa Hloucha 

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyžádané přednášky pro širokou veřejnost 

 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Absolventský klub U3V v ČB, 17. 2. 2017, přednáška na téma Karel IV 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Absolventský klub U3V v ČB, 5. 5. 2017, přednáška na téma 

Lucemburkové 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Křemešnická matice, 21. 7. 2017 Křemešník u Pelhřimova, přednáška na 

téma Křesťanští mučedníci 20. století 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Křesťanská akademie ve spolupráci s farností, Strašín, 9. 9. 2017, 

přednáška na téma Sté výročí bolševické revoluce v Rusku 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Katecheticko- pedagogické centrum Ostrava, kurz Martin Luther a jeho 

doba, 16. 9. 2017 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Diecézní pouť v Táboře, 23. 9. 2017, přednáška Křesťanští mučedníci 

bolševické revoluce v Rusku 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Absolventský klub U3V v ČB, 6. 10. 2017 přednáška Říjnová revoluce 

v Rusku a její oběti 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Jihočeská univerzita / TF / akce v rámci NOC VĚDCU – přednáška na 

téma Pouť a putování jako fenomén 6. 10. 2017 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Masarykovo demokratické hnutí Praha, 18. 10. 2017, přednáška na téma T. 

G. Masaryk následník Františka Josefa I.? 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Jihočeská univerzita, Biologické centrum – přednáška v rámci tzv. 

akademické půlhodinky na téma: na okraj stého výročí VŘSR, 31. 10. 

2017 

 

 



Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Univerzita pro prarodiče a vnoučata TF JU, 1. 12. 2017, přednáška na 

téma: Světci a světice předvánoční /adventní/ doby 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Klub historie, 11. 12. 2017, 

přednáška na téma: Vánoce 1917 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kolegium katolických lékařů Praha, 13. 12. 2017, přednáška na téma: Jan 

Valerián Jirsík a jeho doba 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kurz CŽV / U3V  dokončení z minulého roku: Dědeček národů František 

Josef I (leden a únor 2017) 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kurz ČZV / U3V Biskup Josef Hlouch, svědek víry (únor 2017) 

 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Kurz ČZV / U3V Martin Luther a jeho doba – (únor – červen 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popularizační články a články v denním tisku 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Nástroj spásy v bouřích historie, Katolický týdeník, 4. 4. 2017, s. 5 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Mariina ochranná ruka v dějinách 20. století, Immaculata, 1/2017, s. 8 – 9. 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Otec Pio: světec blíženecké lásky, Katolický týdeník / Perspektivy 16. 5. 

2017, s. 10 v rubrice spiritualita 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Fátima – zázrak v sekulárním státě, Lidové noviny, 16. 5. 2017, s. 9 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Biskup Josef Hlouch a jeho těžký životní kříž, Katolický týdeník / 

Diecézní zpravodaj, interview na s. 2 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

„Cherchez la femme“ v podání Hanse Künga, rubrika knižní tip Martina 

Weise, katolický týdeník / Perspektivy 20. 6. 2017, s. 9 

 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Efez nebo Jeruzalém? Nejstarší zprávy se liší, Katolický týdeník 8. 8. 

2017, s. 5 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Vroucí znamení svatého Kříže Katolický týdeník / Perspektivy 8. 8. 2017 

v rubrice odpovědna Martina Weise, s. 8 

 



Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Proč se vydat na pouť, Katolický týdeník / Perspektivy 29. 8. 2017, 

úvodník 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Świeta Królowa Agnieszka praska, Terezsa z Lisieu Krakow, 11. 11. 2017, 

s. 27-28. 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Na okraj smutného výročí, Aktuality – Setkání, 11/2017, s. 14-15 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách, 

články a rozhovory 

v denním tisku 

Nejen vánoční zamyšlení s Karlem IV., Aktuality – Setkání 12/2017, s. 16-

17 

 


