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Revue církevního práva č. 68–3/2017 rozeslána
Dovolujeme si oznámit, že dnešního dne jsme České poště předali k rozeslání Revue
církevního práva č. 68–3/2017, a to všem členům Společnosti pro církevní právo
i předplatitelům v České republice, na Slovensku a v dalších zemích. Příslušný počet
exemplářů je adresován knihovnám, jimž přísluší povinný výtisk, sponzorům a některým
představitelům veřejného a církevního života.
Naše distribuce připravila a dnešního dne odeslala autorům článků, anotací a recenzí
balíčky s přislíbeným počtem výtisků. Upozorňujeme autory, že jim můžeme na požádání
poslat i další výtisky v přiměřeném množství.
Na internetových stránkách Společnosti pro církevní právo bylo umístěno plné znění
uvedeného čísla. Uzávěrku dalšího číslo naší revue, tj. č. 69–4/2017, plánujeme k 1. říjnu
2017.

Dr. Piotr Szymaniec navštívil vedení SPCP
Dne 14. srpna 2017 navštívil člen Společnosti pro církevní právo Dr. Piotr Szymaniec,
pedagogický pracovník Společensko-právního institutu Státní vyšší odborné školy Angela
Silesia ve Wałbrzychu, vedení Společnosti v Praze 3, Sudoměřské 25, a setrval zde v delší
družné debatě o řadě aktuálních aspektů konfesního práva v Polsku a v České republice.
Předal nám darem svou polskou monografii s českým resumé, jejíž název podle
českého resumé zní Koncepce náboženské svobody, Historický vývoj a současný stav debaty
v západních politických teoriích, a kolektivní dílo, které napsal se svými kolegyněmi
M. Sosnowskou a E. Tuora-Schwierskott pod názvem Religionsfreiheitsraum in Polen,
Tschechien und in Deutschland, Rechtliche Analyse.

1

In memoriam P. Hugo Josef Pitel OPraem. (1928–2017)
V neděli 14. května 2017 odešel na věčnost
náš vzácný přítel, skvělý kněz a výrazná
osobnost českého národního života, otec
Hugo Josef Pitel, emeritní převor kanonie
premonstrátů v Teplé. Zesnul ve Veselí nad
Lužnicí a byl pohřben do kněžské hrobky
farnosti v Třeboni.
Narodil se v Klatovech v den
sv. Josefa 19. března 1928. Mládí prožil ve
velmi skromných poměrech, což lze říci
o celém jeho životě. Jako mariánskolázeňský
P. Hugo Josef Pitel. Foto Lucie Janečková, Deník
gymnasista vstoupil v roce 1947 do kláštera
v Teplé, kde přijal řeholní jméno Hugo. Mladí bratří pod vedením převora Heřmana Tyla,
který se vrátil z nacistického koncentráku, tehdy v pohraničí obnovovali s entusiasmem sobě
vlastním český národní život v plném duchovním rozměru.
Již 13. dubna 1950 byl student teologie Hugo mezi řeholníky, odvlečenými do
komunistického centralizáku v Broumově. V roce 1958 byl odsouzen za údajné spáchání
trestného činu podvracení republiky k odnětí svobody v délce dva a půl roku.
Poznali jsme se díky našemu společnému příteli Dominiku Dukovi, představenému
dominikánů v utajení, jakmile se Dominik vrátil v roce 1982 z vězení. Hugo tehdy působil
jako farář v Kladrubech u Stříbra.
Až do konce totality jsem za ním jezdil každé léto a pomáhal společně s nadšenými
brigádníky ze všech částí Československa při rekonstrukci kostelů, které měl Hugo na
starosti, mezi nimi i kostela v Prostiboři nedaleko Tachova.
Rok co rok Hugo bojoval se státními úřady o zapůjčení opatské katedrály benediktinů
v Kladrubech, abychom tam mohli každého 15. srpna slavit poutní mši svatou. S nesmírnými
obtížemi se to dařilo. Jedna z Hugonových přímluv během mše zněla: „Aby se všechna
posvátná místa navrátila svému původnímu účelu, Pane, prosíme Tě, vyslyš nás!“
Společně jsme organizovali podpis petice Augustina Navrátila v roce 1988. Setkávali
jsme se při poradách Konference vyšších řeholních představených v Československu, která
byla zřízena ještě v klandestinních podmínkách, i při přípravě zákona o navrácení klášterních
budov a při řadě dalších příležitostí.
Podle svědectví kardinála Dominika Duky obsaženého v dopise opatovi
premonstrátského kláštera v Teplé a administrátorovi třeboňské farnosti ze dne 19. května
2017 patří zesnulý P. Hugo Pitel mezi opravdové svědky neumlčené a nezlomené Církve,
který své svědectví zpečetil vězením a nucenou prací, přesto však patří mezi ty, kdo jsou
neprávem odsouváni do zapomenutí. Snažme se tedy tuto křivdu odčinit a oživovat stále
historické vědomí národa.
P. Jiří Rajmund Tretera OP
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Renovovaný kostel sv. Mikuláše v Prostiboři. Z putování zástupců Společnosti pro církevní právo po stopách
P. Hugona Pitla, uskutečněného 13. července 2017. Na snímku ředitel Základní umělecké školy ve Stříbře
Bc. František Kratochvíl a prof. Jiří Rajmund Tretera.
Foto Záboj Horák
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