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Valná hromada SPCP zasedala
V podvečer 15. května 2018 se v reprezentačním sále za sochou Oddanosti na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze konalo řádné zasedání valné hromady Společnosti pro
církevní právo. Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin.
Zprávu o činnosti pracovního výboru a celé Společnosti včetně brněnské skupiny
za poslední dva roky podal předseda Společnosti prof. Jiří Rajmund Tretera OP. Od poslední
valné hromady bylo do Společnosti přijato 38 nových členů, vystoupilo 14 členů, a zemřelo
pět členů. Ke dni konání své valné hromady má Společnost pro církevní právo 497 členů.
V závěru svého projevu předseda připomněl jména pěti členů, kteří nás v posledních
dvou letech předešli na věčnost. Jsou to: JUDr. Vlastimil Rajnošek (1951–2016), emeritní
pracovník Ministerstva kultury a později Ministerstva spravedlnosti; P. Ing. Jiří Sedláček
CRV (1942–2016), farní vikář v Brně – Tuřanech, soudce Diecézního církevního soudu
v Brně; P. Václav Škach (1932–2017), emeritní kancléř Biskupství plzeňského; JUDr. Karel
Čermák (1934–2017), advokát, emeritní předseda České advokátní komory a ministr
spravedlnosti; Jan Sembdner (1987–2017), student pražské právnické fakulty a odborný
referent Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky Ústí nad Labem. Přítomní uctili jejich
památku minutou ticha.
***
Dále vystoupil Bc. František Kratochvíl, člen tříčlenné kontrolní komise Společnosti,
a přednesl zprávu o kontrolách hospodaření, vedení seznamu členů a průběhu recenzního
řízení k článkům Revue církevního práva, které komise vykonala ve dnech 26. června 2017
a 16. března 2018. Sdělil, že komise neshledala žádných závad v činnosti orgánů Společnosti,
a doporučil valné hromadě, aby vyslovila odstupujícímu pracovnímu výboru své
absolutorium.
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Nato oznámil předsedající valné hromady doc. Záboj Horák, že valná hromada je již
podle stanov Společnosti usnášeníschopná. Aklamací byl schválen program zasedání, uděleno
absolutorium odstupujícímu pracovnímu výboru, zvoleni předseda a místopředseda valné
hromady, členové mandátové komise, zapisovatel a skrutátorky. Následovala tajná volba
orgánů Společnosti. Zvoleni byli předseda a místopředseda Společnosti, všichni členové
pracovního výboru a jejich náhradníci, členové kontrolní komise a jejich náhradníci jako
dosud, navíc byl do pracovního výboru zvolen Mgr. Jan Beránek.
Na závěr jednání valné hromady udělili tři přítomní kněží svatodušní požehnání celé
Společnosti pro církevní právo do její další činnosti.
O jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici v kanceláři Společnosti pro církevní
právo v Sudoměřské 25, Praha 3. Nové složení orgánů Společnosti je již vyvěšeno na
internetových stránkách Společnosti.
Celé jednání valné hromady bylo prodchnuto duchem přátelského ovzduší a působilo
jako balzám pro duši v dnešní rozbouřené době.

Záběr z hlasování při valné hromadě Společnosti pro církevní právo.
Foto Antonín Krč

2

79. večer Společnosti pro církevní právo
V návaznosti na valnou hromadu začal 79. večer Společnosti v cyklu přednášek a rozhovorů
o působení práva v církvi a společnosti. První blok byl zahájen kytarovým koncertem Štěpána
Korence, člena Společnosti, absolventa konzervatoře a studenta Právnické fakulty Univerzity
Karlovy.
Prof. Jiří Rajmund Tretera představil předměty z oboru církevního práva a konfesního
práva, které se vyučují na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a pohovořil o zkušenostech
z aktivních vystoupení studentů při vědeckých seminářích Církevní právo a konfesní právo
a Právo a Bible, založených v poslední době.
V rozhovoru bylo připomenuto významu právníka a generálního vikáře pražské
arcidiecéze sv. Jana Nepomuckého, doktora práv a rektora předalpských studentů
na univerzitě v Padově, v předvečer jeho svátku.
V další části pokračoval rozhovor ve skupinkách při obvyklé číši vína a občerstvení.
Večer byl ukončen před osmou hodinou a mnozí z jeho účastníků se odebrali na pokračující
svatojánské oslavy na Vltavě.
Bohatou fotodokumentaci ze zasedání valné hromady a celého večera pořídil člen
Společnosti pan Antonín Krč. Fotografie byly již uveřejněny na internetových stránkách
Společnosti.

Záběr z rozhovoru při číši vína na závěr 79. večera Společnosti pro církevní právo.
Foto Antonín Krč
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Biskupské svěcení
Dne 19. května 2018 při mši svaté v 10.00 hodin přijme v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v Praze své biskupské svěcení

Mons. Zdenek Wasserbauer,
generální vikář pražského arcibiskupství, bývalý farář u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na
Královských Vinohradech, přítel Společnosti pro církevní právo.
Svatý otec jmenoval Mons. Wasserbauera titulárním biskupem butrinským
a auxiliárním biskupem v pražské arcidiecézi rozhodnutím ze dne 23. ledna 2018.
Gratulujeme.

Mons. Artur Matuszek pětapadesátníkem
Dne 23. května 2018 oslavíme spolu s farností u sv. Václava a sv. Mikuláše v Praze –
Vršovicích narozeniny Mons. ThLic. Artura Matuszka, Th.D., vršovického faráře a kanovníka
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, přítele Společnosti pro církevní
právo. Mons. Matuszek působil dlouhá léta jako rektor arcibiskupského kněžského semináře
v Praze.

Gratulace všem Janům a Janám, kteří dnes slaví své jmeniny
Přejeme všem členům a přátelům Společnosti, kteří dnes, v den slavnosti a svátku sv. Jana
Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona země české, slaví své jmeniny, mnoho
štěstí, radosti a požehnání v osobním životě i v práci pro dobro všech.

vedení Společnosti pro církevní právo
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