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Foto Společnost pro církevní právo 

 

Ve čtvrtek 14. září 2017, ve svátek Povýšení svatého Kříže, se na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně konala tradiční zářijová konfesněprávní konference, pořádaná 

Katedrou ústavního práva a politologie této fakulty ve spolupráci se Společností pro církevní 

právo, tentokrát na téma náboženství a zdravotnictví. Konferenci zahájila JUDr. Kateřina 

Šimáčková, Ph.D., z téže fakulty, soudkyně Ústavního soudu, předsedkyně místní skupiny 

Společnosti pro církevní právo v Brně a následně předala slovo moderátorovi doc. JUDr. 
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Pavlu Molkovi, Ph.D., LL.M. (Católica), z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

a Katolické univerzity v Lisabonu. 

 První blok otevřel P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, z Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, předseda Společnosti pro církevní právo, svým příspěvkem na téma 

Vážná potřeba institucionalizované duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních, 

Úvaha na základě několika osobních zkušeností, obohaceným o vyprávění o dvou nepříliš 

radostných vzpomínkách ze svých pobytů v nemocnicích. Další příspěvek přednesl 

doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a to 

na téma Duchovní péče ve zdravotnictví jako typ služeb, které náboženská společenství 

poskytují široké veřejnosti ve veřejných institucích. 

 Po krátké přestávce účastníky konference pozdravila děkanka Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. Následoval druhý blok, který 

zahájil P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP, z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, příspěvkem s názvem Krátký komentář k metodickému pokynu 

Ministerstva zdravotnictví o duchovní péči. Navázala ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D., 

z téže fakulty, s přednáškou na téma Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů 

v České republice. Třetím řečníkem bloku byl ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář 

Ekumenické rady církví v České republice, který přednášel na téma Poskytovatel nemocniční 

duchovní péče z hlediska církevních předpisů církví Ekumenické rady církví. Blok uzavřel 

JUDr. Michael Kučera, člen Legislativně-právního výboru sněmu Církve československé 

husitské, který přednesl teze příspěvku své nepřítomné manželky ThMgr. MUDr. Šárky 

Kučerové Cihelkové na téma Postavení lékařů, kaplanů a ostatního zdravotnického personálu 

v duchovní péči. Následovala bohatá diskuse o přednesených příspěvcích, která pokračovala 

i během oběda. 

 Odpolední, poslední třetí blok konference zahájil svým příspěvkem na téma Právní 

úprava pastorační péče v rakouských nemocnicích ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, 

z Právnické fakulty Vídeňské univerzity, od letošního roku také hostující profesor Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy. Následoval příspěvek Mgr. Martina Gregora, z Právnické fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě, na téma Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva 

o uplatnení výhrady vo svedomí v zdravotníctve a jej slovenský kontext. P. PhDr. Jiří Tomáš 

Bahounek OP, katolický kněz a filosof, přednesl příspěvek na téma Některé aspekty lékařské 

deontologie. Blok uzavřela Mgr. Alžbeta Nemeškalová Rosinová, z Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, příspěvkem na téma Dříve vyslovené přání a náboženské 

vyznání. Následná diskuse byla orientována především na obsah posledního příspěvku, 

v souvislosti s praxí. 

Konferenci bylo přítomno asi 30 účastníků z českých zemí i zahraničí. O organizaci 

konference se významným způsobem zasloužil Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D., z Katedry 

ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s členy 

realizačního týmu konference. 

 

Jiří Rajmund Tretera 
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Paní Věra Dospělová rozpráví s doc. Zábojem Horákem na 77. večeru Společnosti pro 

církevní právo dne 7. června 2017. 
Foto Antonín Krč 

 

 

Gratulace paní Věře Dospělové 

Ve středu 27. září 2017 se dožívá paní Věra Dospělová, zakládající a trvale aktivní členka 

Společnosti pro církevní právo, svého významného životního jubilea. 

 Paní Věra Dospělová (sestra Kateřina) po řadu let svého života věnovala jako juniorka 

řeholní kongregace Školských sester svatého Františka života (OSF) svou péči mentálně 

postiženým dětem v ústavu v Budeničkách. Po uvolnění z kláštera pracovala v Praze – Podolí 

jako lékárnice a v kostele sv. Michala jako varhanice. 

 Paní Věra Dospělová více než pět let horlivě navštěvovala přednášky z církevního 

práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po odchodu do důchodu pečovala o člena naší 

Společnosti a obhájce svazku na Interdiecézním soudu v Praze, děkana Karlštejnské kapituly 

a emeritního faráře A. R. D. Pavla Grimmiga v posledních letech jeho života. Poté pracovala 

několik let jako notářka Interdiecézního soudu v Praze. Je vášnivou a skvělou varhanicí 

a zpívá v církevním pěveckém sboru. Její akční rádius zahrnuje několik pražských kostelů. 

 Přejeme paní Věře Dospělové, aby ji Pán ponechal ještě dlouho ve svých službách, při 

dobré mysli a zdraví. 
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Vyjádření soustrasti 

Dne 11. září 2017 byla ve věku 89 let povolána na věčnost paní Marie Němcová, maminka 

člena vedení naší Společnosti pro církevní právo P. doc. lic. Damiána Němce, dr, OP, 

vedoucího Katedry církevních dějin a církevního práva na Cyrilometodějské teologické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

 Pohřební mše svatá se slaví v pondělí 18. září 2017 v 15. hodin v kostele sv. Martina 

v Blansku. Po mši svaté bude zesnulá uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově. 

Vzpomínáme na bohatý a nelehký život zesnulé, matky čtyř dětí, z nichž dvě se zasvětily 

službě Bohu, dcera Kateřina v řeholní kongregaci sester svatých Cyrila a Metoděje, syn 

Damián v Řádu bratří kazatelů – dominikánů. 

 Vyjadřujeme jménem svým i celé Společnosti pro církevní právo svou hlubokou 

soustrast bratru Damiánovi, všem jeho sourozencům a celé rodině. 

  

Z nové literatury 

KŘÍŽ, Jakub, Církve a náboženské společnosti v právním řádu České republiky, Vysoká škola 

CEVRO Institut, Praha, 2017, 108 s., ISBN 978-80-87125-33-5. 
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