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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 6/2018/2 9. ročník 4. června 2018
 

Uctění památky popravených studentů Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy 

Každoročně vzpomínáme v poslední květnové dny památky Karla Bacílka, Borise Kovaříčka 

a Veleslava Wahla, studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se stali obětmi 

komunistické diktatury již na jejím začátku. První dva byli popraveni 24. května 1949, třetí 

z nich 6. června 1950.  

 Také letos, 24. května 2018, se konal před pamětní deskou umístěnou na levé straně 

průčelí vedle vchodu do fakulty pietní akt, při němž pod tuto desku umístili své věnce 

Konfederace politických vězňů České republiky, Pražský akademický klub 48, Spolek 

českých právníků Všehrd a zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 Věnce byly položeny též k pamětní desce umístěné uvnitř fakulty v přízemí napravo, 

na které je nápis: 

 

NA PAMÁTKU PRÁVNÍKŮ 

A STUDENTŮ PRÁV, 

KTEŘÍ TRPĚLI 

A UMÍRALI V DOBÁCH 

ZÁPASU O PRÁVO 

A SPRAVEDLNOST. 

VĚNUJE VŠEHRD 

8. KVĚTNA 1995 
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Pamětní deska na budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy po pietním aktu  

ze dne 24. května 2018. 

Foto Záboj Horák 
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Dne 30. května 2018 si také účastníci Vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 

z 50. let, organizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, spolu s ředitelem 

mezinárodního festivalu Mene Tekel Mgr. Janem Řeřichou a historičkou PhDr. Alenou 

Šimánkovou z Národního archivu, připomněli památku Karla Bacílka a Borise Kovaříčka, 

popravených dne 24. května 1949 v rámci procesu vykonstruovaného orgány komunistické 

bezpečnosti a justice. Památka popravených byla uctěna minutou ticha a položením květin 

u pamětní desky umístěné na domě, ve kterém Karel Bacílek žil, a která se nachází v Praze 2, 

Novém Městě, na Rašínově nábřeží č. p. 387/50. 

 Mezinárodní projekt MENE TEKEL je nekomerčním multidisciplinárním festivalem 

proti totalitě, pro paměť národa, s cílem připomínat historické mezníky nejen naší země, ale 

i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva. 

 Projekt původně vznikl jako reakce na malý zájem společnosti o osud politických 

vězňů padesátých let a ve spolupráci s mnoha odbornými institucemi zaměřenými na paměť 

národa přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména 

na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Během festivalového týdne se 

každoročně uskuteční zhruba třicet žánrově různorodých akcí, oslovujících diváky napříč 

generačním, zájmovým a sociálním spektrem. 

 

 

 

Mgr. Jan Řeřicha a účastníci Vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu z 50. let 

při pietním aktu na Rašínově nábřeží dne 30. května 2018. 

Foto Jiří Nedvěd 

http://www.menetekel.cz/cz/o-festivalu/
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Mgr. Jan Řeřicha a účastníci Vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu z 50. let 

dne 30. května 2018 před pamětní deskou Karla Bacílka na domě č. p. 387/50 na Rašínově 

nábřeží v Praze. 

Foto Jiří Nedvěd 
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Prof. JUDr. Peter Blaho zemřel 

Dne 29. května 2018 byl ve věku 79 let na 

věčnost odvolán prof. JUDr. Peter Blaho, 

CSc., dr. h. c., profesor římského práva, 

emeritní rektor Trnavské univerzity v Trnavě, 

emeritní děkan Právnické fakulty této 

univerzity, rytíř komandér Řádu sv. Řehoře 

Velikého (2001). Prof. Blaho byl přítelem 

Společnosti pro církevní právo a dobrodincem 

mnoha jejích členů z řad českých 

a slovenských kanonistů a zasloužil se 

o obnovu výuky církevního práva a konfesního 

práva na slovenských právnických fakultách. 

 Pohřební mši svatou sloužil 2. června 

2018 arcibiskup metropolita bratislavský 

Mons. Stanislav Zvolenský v kostele Panny 

Marie Loretánské v Bratislavě. Tělo zesnulého 

bylo týž den uloženo do hrobu na hřbitově 

Slávičie údolie v Bratislavě. 

      

  Záboj Horák a Vojtech Vladár 

 

Konfederace politických vězňů ČR k útoku proti 

kardinálu Dominiku Dukovi 

Konfederace politických vězňů České republiky vydala 16. února 2018 prohlášení na podporu 

svého člena kardinála Dominika Duky. Prohlášení je uveřejněno na internetových stránkách 

konfederace. Jeho slova jsou nám velice blízká, a proto i nyní, s odstupem několika měsíců, 

doporučujeme jeho text pozornosti čtenářů našich periodik. A to s ohledem na skutečnost, že 

slova prohlášení nepřestávají být aktuální i dnes, po papežském potvrzení otce Dominika 

v úřadu pražského arcibiskupa. 

 

Kardinál Dominik Duka OP nadále pražským arcibiskupem 

Jak informovalo Arcibiskupství pražské na svých internetových stránkách, Katolický týdeník a 

ostatní sdělovací prostředky, podal otec Dominik Duka v den svých 75. narozenin, to jest 

26. dubna 2018, do rukou Svatého otce renunciaci v souladu s ustanovením kánonu 401 § 1 

Kodexu kanonického práva.  

 Dne 7. května 2018 sdělil chargé d’affaires a. i. Apoštolské nunciatury v Praze 

Mons. Jean Sylvain Emien ve svém dopisu kardinálu Dukovi: „Z pověření Kongregace pro 

biskupy je mi ctí Vám oznámit, že Svatý otec přijal Vaši rezignaci na úřad pražského 

arcibiskupa a vyzývá Vás, abyste pokračoval ve svém úřadu donec aliter provideatur“ (dokud 

http://www.kpv-cr.cz/
http://www.kpv-cr.cz/
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nebude stanoveno jinak). Což je obvyklá formulace prodloužení úřadu na neurčito, tedy bez 

omezení určitou lhůtou. 

 Dovolujeme si tímto vyjádřit svou radost z rozhodnutí papeže Františka a přát otci 

Dominiku Dukovi, současnému předsedovi České biskupské konference, mnohá další léta 

požehnaného působení v úřadu pastýře pražské arcidiecéze. 

 

Noc kostelů v České republice podesáté 

V pátek 25. května 2018 se uskutečnil 10. ročník jedinečné akce: veřejnosti byla opět 

otevřena významná část kostelů většího počtu církví v naší zemi. Každá farnost (sbor, 

náboženská obec), která se pro účast na akci rozhodla, připravila svůj program představující 

množství koncertů, komentovaných prohlídek, četby básnických sbírek a Písma svatého, 

divadelních scén, zahradních slavností spojených s romantickou úpravou jídla v přírodě. 

Veřejnosti byly zpřístupněny nejen běžné liturgické prostory kostelů, ale i jinak nepřístupné 

součásti církevních budov (sakristie, kůry, krypty, kláštery), tak jako tomu bylo již 

v předcházejících letech (viz naši zprávu v Aktualitách č. 6/2016/1). Na tradiční pražskou 

tramvaj – kapli navázala podobná šalina, která jezdila po Brně.  

 Srovnáme-li letošní Noc kostelů s předchozími, zaznamenáváme trvalý vzrůst míst, 

kde se akce koná, i počtu účastníků. Tak Noci kostelů 2015 se zúčastnilo 1483 kostelů 

a modliteben v českých zemích a bylo zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů, 

zatímco Noci kostelů 2018 se zúčastnilo 1509 kostelů a modliteben a bylo zaznamenáno 

465 000 návštěvnických vstupů. Podle sdělení pořadatelů bylo v českých, moravských 

a slezských kostelích letos připraveno 7304 programů. 

 Do akce se poprvé přímo zapojilo Radio Proglas, které zpřístupnilo kapli Svatého 

Ducha ve svém brněnském sídle. Podrobnější zprávy lze nalézt v článku Statisíce lidí 

se nadechly posvátna v Katolickém týdeníku č. 22/2018. 

 V příručce, kterou pod názvem Noc kostelů – Zůstávali přes noc v blízkosti Božího 

domu (1Pa 9, 27) vydalo Arcibiskupství pražské, se dočítáme, že některé své kostely 

a modlitebny, i docela nedávno postavené, opět otevřely i mnohé protestantské vyznavačské 

církve, jejichž počet členů v posledních desetiletích vzrostl o několik desítek tisíc členů 

a stovky nových sborů (farností) díky velkému množství křtů po obrácení v dospělosti. Jsou 

mezi nimi Církev bratrská, Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne a Církev 

křesťanská společenství. 

 Myšlenka Noci kostelů vznikla před 14 lety v Rakousku. Od té doby je realizována 

také v České republice, na Slovensku, v Estonsku a několika dalších zemích. Našim 

vroucným a toužebným přáním je, aby se i další farnosti a sbory, které až dosud zůstávaly 

stranou, daly inspirovat a připojily se již v následujícím roce. 

Nové internetové stránky Společnosti pro církevní právo 

Na žádost mnoha členů Společnosti pro církevní právo, zejména z řad mladší generace, 

rozhodl pracovní výbor Společnosti na konci minulého roku, že bude provedena rekonstrukce 

internetových stránek Společnosti, jejichž průběžné vytváření a doplňování patří k důležitým 

a pracným činnostem vedení Společnosti. 

http://spcp.prf.cuni.cz/AKTUALITY-2016.06.1.pdf
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 Konečně nastal radostný čas realizace uvedeného záměru po pěti měsících příprav. 

Minulý týden byly instalovány na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/ internetové stránky 

Společnosti pro církevní právo v novém uspořádání a s novou grafikou. Návštěvníci stránek 

najdou nově v rubrice Členství přihlášku za člena SPCP, kterou lze po vyplnění přímo odeslat. 

 Internetové stránky Společnosti pro církevní právo obsahují stále doplňovaný úplný 

přehled české legislativy v oblasti konfesního práva a výběrový přehled judikatury 

od 19. století do současnosti, s cílem napomoci vědeckému bádání v tomto oboru. 

Na stránkách jsou uveřejňována všechna čísla periodik Revue církevního práva (4x do roka), 

Aktuality (24x do roka) a Newsletter (12x do roka). Připravuje se rovněž nové znění 

anglických stránek SPCP, jejichž instalaci bychom rádi realizovali během několika měsíců. 

 Až dosud používané internetové stránky Společnosti pro církevní právo vytvořil její 

člen JUDr. Adam Furek v roce 1999 a průběžně je doplňoval. Od února 2014 pečuje 

o internetové stránky SPCP tajemník Společnosti JUDr. Adam Csukás. 

 Dosavadní internetové stránky nám sloužily výborně po celých téměř dvacet let. 

Do dnešního dne bylo na českou verzi uskutečněno 98.425 přístupů odkudkoli, na anglickou 

verzi 2.085 přístupů ze zahraničí. Vyjadřujeme JUDr. Adamu Furkovi svůj srdečný dík 

za jeho zakladatelské dílo.  

 Přístup k dosud používaným stránkám je zachován i na nově instalovaných stránkách. 

Stačí stisknout ikonu Staré stránky umístěnou v pravé dolní části nových stránek. 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

R. D. ICLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, farář v Sázavě – Černých Budách, oslaví dne 

23. června 2018 své 40. narozeniny. Ad multos annos! 

 

Pohoršení v Divadle Husa na provázku 

S lítostí jsme přijali zprávu, že dne 26. května 2018 byla přes protesty značného počtu 

českých a moravských věřících završeného protestem České biskupské konference ze dne 

18. dubna 2018 uvedena ve jmenovaném brněnském divadle hra Naše násilí a vaše násilí. 

 Vynikající rozbor, proč uvedená činnost divadla je protiprávní a proč je uvedená hra 

hanobením věřících, přinesl přední český právník a člen Společnosti pro církevní právo 

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., svým článkem Svoboda? Svoboda. Několik poznámek Jakuba Kříže.  

 Dr. Jakub Kříž je významným představitelem advokacie, autorem reprezentativního 

Komentáře k zákonu o církvích a náboženských společnostech (C. H. Beck, Praha, 2011), 

monografie Autonomie církví (C. H. Beck, Praha, 2017), a externím vysokoškolským 

učitelem. 

 Právníkům je v těchto dnech často kladena otázka, jak je možné, že při dnešním 

zdůraznění lidských práv nejsou věřící ve skutečnosti chráněni uplatňováním platných norem 

trestního a přestupkového práva, které se pak zdají být pouhou vnějškovou fasádou. V úvahu 

připadá zejména ustanovení § 355 trestního zákoníku, který vymezuje skutkovou podstatu 

trestného činu hanobení národa, rasy, etnické a jiné skupiny osob. 

 Také vedení Společnosti pro církevní právo se připojuje ke všem, kdo považují 

provedení shora uvedené hry za hanobení Ježíše Krista a tím i křesťanů. Nezapomínáme, že 

Ježíš Kristus je nejen zakladatelem křesťanství, ale podle přesvědčení křesťanů stojí v čele 

http://spcp.prf.cuni.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180418biskupove-nesouhlasi-s-divadelni-hrou-nase-nasili-a-vase-nasili
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180418biskupove-nesouhlasi-s-divadelni-hrou-nase-nasili-a-vase-nasili
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180517svoboda-svoboda-nekolik-poznamek-jakuba-krize


8 

církve, je bratrem každého křesťana a jeho spasitelem, a tomu všemu ještě vtěleným Bohem. 

Jeho Zmrtvýchvstání je součástí víry každého křesťana bez rozdílu vyznání. Proto je hanobení 

Ježíše Krista vnímáno každým opravdu vyznávajícím křesťanem jako jeho osobní hanobení. 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. 

 

 

Z nové literatury 

VOPŘADA, David, Kněžství v prvních staletích církve I, Krystal OP, Praha, 2018, 254 s., 

ISBN 978-80-7575-033-4. 
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