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Přátelské sejití na paměť plukovníka Stanislava Rejthara 

V neděli 5. listopadu 2017 dopoledne se po pravidelných bohoslužbách konalo ve 

společenském sále Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 – Vršovicích, 

v Tulské ulici, přátelské sejití k uctění památky hrdinného letce z doby druhé světové války, 

člena vršovického sboru plukovníka Ing. Stanislava Rejthara (1911–1977).  

O jeho životním příběhu, tak důvěrně známém starším členům vršovického sboru, se 

můžeme dočíst v Rejtharově autobiografii Dobří vojáci padli… Ze vzpomínek válečného 

pilota, kterou po roce 1990 uspořádaly jeho manželka Vlasta Rejtharová, MA (Oxon.), 

a dcera PhDr. Olga Bezděková Rejtharová. Třetí, podstatně doplněné vydání, je z roku 2011, 

a bylo pořízeno nakladatelstvím Volvox Globator v Praze. V knize je podrobně vypsán 

životní příběh důstojníka československé armády, který bojoval na západní frontě proti 

nacistickým okupantům, byl pilotem 313. stíhací perutě RAF, v roce 1944 se zúčastnil 

Slovenského národního povstání a poté bojoval až do konce války jako partyzán ve 

slovenských horách. Po roce 1948 prožil on i celá jeho rodina pronásledování komunistickým 

režimem. Ještě jednu knihu ze života své rodiny PhDr. Olga Bezděková Rejtharová editovala 

u téhož nakladatele, a to v roce 2012. Jsou to Válečné deníky její tety, maminčiny sestry Olgy 

Horníčkové Novákové. 

S nesmírným zájmem jsme o přátelském sejití ve vršovickém sboru naslouchali 

vyprávění PhDr. Olgy Bezděkové Rejtharové o jejím otci, mamince Vlastě a celé rodině. 

Přivedla i vzácného návštěvníka, svou tetu Olgu Horníčkovou Novákovou, která žije od svého 

odchodu do exilu v Kanadě a která před nedávnem přijela na návštěvu do České republiky. 

Vyprávění bylo obohaceno také jejími osobními vzpomínkami, tedy vzpomínkami 

v obdivuhodném a brilantním podání ženy, která přes svůj věk 95 let umí podrobně přiblížit 

události ze svého mládí s přesností, elegancí a nádhernou češtinou. 
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Z přátelského sejití ve vršovickém sboru. Za stolem zleva: Olga Horníčková Nováková a Olga Bezděková 

Rejtharová. 

Foto Záboj Horák 

Prokop Siostrzonek byl zvolen opatem 

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově 

oznámila, že dne 21. listopadu 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese 

Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. 

Zvolen byl Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství, kterým 

se stal po smrti břevnovského arciopata Anastáze Opaska v létě 1999. Opatskou benedikci 

udělí zvolenému arciopatovi kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, v neděli 

14. ledna 2018, v den 1025. výročí posvěcení kláštera, při liturgii v břevnovské bazilice 

sv. Markéty v 10.00 hodin. 

Zdroj: christnet.eu 

 

Mladí kanonisté se sešli v Olomouci 

V pátek 24. listopadu 2017 se v aule Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci uskutečnila 3. mezinárodní vědecká konference začínajících vědeckých 

pracovníků a doktorandů kanonického práva a teologie (3
rd

 Central European Young 

Canonists Forum), kterou uspořádala Katedra církevních dějin a církevního práva 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci 

s Teologickou fakultou Slezské univerzity v Katovicích. Účastníky konference byli, jak název 

napovídá, doktorandi a začínající vědečtí pracovníci bádající v oboru kanonického práva.  

 V letošním roce se konference aktivně účastnilo šestnáct mladých kanonistů z České 

republiky, Polska, Rakouska a Švýcarska, kteří se sešli, aby společně diskutovali nad 

aktuálními problémy v oborech kanonického práva, konfesního práva, teologie a historie, ale 
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také proto, aby navázali nové profesní i přátelské vztahy a sdíleli vzájemně dosažené 

zkušenosti se svými kolegy ze střední Evropy. Jde zatím o rekordní počet zúčastněných 

s vlastním příspěvkem od roku 2015, kdy se konference konala poprvé. Program i abstrakty 

příspěvků jsou k dispozici na internetových stránkách konference. 

 Jednacími jazyky konference byly čeština, polština, němčina, angličtina a italština. 

Přednášky byly rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata příspěvků si přednášející zvolili 

libovolně, takže odpovídala oblasti vědeckého zájmu každého z badatelů. Úvodní zdravici 

přednesl jménem děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci proděkan Mgr. Vít Hušek, Th.D. Poté následovaly příspěvky účastníků. 

Přednášející doprovázeli a odborně vedli zkušení docenti a profesoři, kteří moderovali 

jednotlivé přednáškové bloky.  

 První blok přednášek moderoval Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees, z Katolické teologické 

fakulty Univerzity v Innsbrucku, následující pak doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., 

IC.D., z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Třetí dopolední 

sérií přednášek provedl účastníky dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ, z Teologické fakulty 

Slezské univerzity v Katovicích. Po společném obědě následoval poslední panel přednášek, 

který moderoval hostitel konference P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP, z Cyrilometodějské 

teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 Konference byla ukončena s příslibem opětovného setkání v následujícím roce: datum 

příští konference bylo stanoveno na 23. listopad 2018. 

Eva Zavadilová  

 

 Z konference mladých kanonistů v Olomouci.  

Foto Ondřej Talaš 

http://www.youngcanonistsforum.com/
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Ing. Antonín Schauer zemřel 

S lítostí oznamujeme, že v pátek 24. listopadu 2017 zemřel ve věku nedožitých 77 let přítel 

Společnosti pro církevní právo a dlouholetý předseda místní skupiny České křesťanské 

akademie v Liberci pan Ing. Antonín Schauer. Jménem naší Společnosti jsme projevili 

pozůstalé rodině svou soustrast. 

 

Z nové literatury 
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X. svazek: R–Říš, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 813 s., ISBN 978-

80-7380-671-2, 

z obsahu: 

CSUKÁS, Adam, Rokovina a koblina, s. 621–624, 

HORÁK, Záboj, Revue církevního práva, s. 609–611, 

HRDINA, Antonín Ignác, Rekurs v kanonickém právu, s. 443–444, 

KAŠNÝ, Jiří, Rušení klášterů v 50. letech 20. století, s. 698–703, 

KAŠNÝ, Jiří, Řády a kongregace v českých zemích, s. 710–716, 

KAŠNÝ, Jiří, Řehole, s. 785–790, 

KRAUS, Tomáš, Restituce židovského majetku, s. 539–542, 

KUBAČÁK, Antonín, Restituce zemědělského a lesního majetku (po roce 1989), 

s. 529–539, 

MAN, Vlastislav, Restituce církevního majetku, s. 471–487, 

SCHELLE, Karel, Rejstřík svazů církví a náboženských společností, s. 407–408, 

SPRATEK, Daniel, Řády církevní těšínské, s. 740, 

STELLNER, František, Rušení klášterů za Josefa II., s. 697–698. 

 

STODOLA, Jiří, KRATOCHVÍL, Miroslav (eds.), Nejmenší z nás 2017, Sborník příspěvků, 

Bios – Společnost pro bioetiku, Moravská Ostrava, 2017, 83 s., ISBN 978-80-905358-6-2, 

z obsahu: 

CIGÁNEK, Radim, Umělý potrat v trestním právu v českých zemích před rokem 1957, 

s. 17–28, 

KRATOCHVÍL, Miroslav, Stejnopohlavní rodiče?, Analýza nálezu Ústavního soudu 

ČR, s. 49–61, 

ŠIPR, Květoslav, ŠIPROVÁ, Helena, Asistovaná reprodukce a život nejmenších z nás, 

s. 62–67 

VALC, Jakub, Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní 

a veřejnoprávní regulace, s. 29–48. 
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