
DR MONIKA MENKE Th.D. – adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański 
WydziałTeologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu 
Univerzitní 22, 771 11  Ołomuniec, Republika Czeska 
e-mail: monika.menke@upol.cz 
 

Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego 
w Republice Czeskiej 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Artykuł dotyczy wykonywania specjalnego prawa akredytowanych Kościołów i związków 

wyznaniowych w Republice Czeskiej nt. powierzania osób wykonujących posługę religijną w Siłach 
Zbrojnych Republiki Czeskiej, czyli posługę kapelanów wojskowych. Model ten jest specyficzny w 
Czechach, zarówno od strony legislacyjnej, jak też organizacyjnej. Posługa duchownych w Armii 
Republiki Czeskiej ukonstytuowana została w Umowie o współpracy pomiędzy Armią Republiki 
Czeskiej, Ekumeniczną Radą Kościołów i Konferencją Episkopatu Czech oraz faktycznie ustanowiona 
rozkazem ministra obrony Republiki Czeskiej z 3 czerwca 1998 r. Artykuł streszcza ramy legislacyjne 
Kościołów w armii, charakterystykę organizacji posługi religijnej w RCz, oraz działalności Kościołów 
na tym obszarze. Główną treścią pracy kapelanów wojskowych jest ludzka formacja żołnierzy, 
działalność jest z zasady zupełnie amisyjna. Model jest ekumeniczny i różni się od zwykłego 
katolickiego rozumienia tej posługi. 
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Organization and Functioning of the Military Chaplaincy in the Army 
of the Czech Republic 

 
S u m m a r y 

 
This article deals with exercising of the special law of accredited Churches and religious societies 

in the Czech Republic to authorize persons which pursue the pastoral activities into army system, it is 
to exercising the service of military chaplains. This model in Czech Republic is unique both on 
legislative, like as on organizational level. Military service in the Army was founded by the 
Agreement between the Ministry of Defence and the Ecumenical Council of Churches and the Czech 
Bishops’ Conference and the subsequent and established order of the Minister of Defence. The article 
summarizes the legislative framework for working of Churches in the army system; than describes the 
organization of military chaplaincy in the Czech Republic and Church activities in this area. The main 
content of work of military chaplains is the human formation of soldiers, action is essentially 
amissionary. This model is ecumenical one and different from the usual Catholic understanding of this 
service. 
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