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Naše nástěnka na Právnické fakultě UK... 

 
Je tomu právě čtvrtstoletí, co jsme díky laskavosti vedení Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy zřídili v únoru 1994 na odpočívadle schodiště, vedoucího z přízemí fakulty 

do suterénních prostor menzy, nástěnku sloužící informacím o činnostech právě zakládané 

Společnosti pro církevní právo. Nástěnku obměňujeme jednou až dvakrát týdně. Přiložený 

snímek je ze dne 7. února 2019. 

 

Foto Záboj Horák 
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... a naše nástěnka na Katolické teologické fakultě UK 

A podobně byla zřízena před dvěma roky i nástěnka naší Společnosti v prvním poschodí 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hned vedle pracovny učitelů 

církevního práva Prof. Antonína Ignáce Hrdiny, OPraem, a Dr. Miloše Szabo. O nástěnku 

pečuje další člen naší Společnosti Dr. Petr Nohel z Rektorátu Univerzity Karlovy. Přiložený 

snímek je ze dne 6. února 2019. 

 
 

Foto Záboj Horák 

 

Opustil nás František Krejsa 
 

S mírným zpožděním jsme se dověděli, že v pátek 9. listopadu 2018 odešel na věčnost 

ve věku 69 let náš dobrý přítel, katolický kněz Mgr. František Krejsa, MBA, zakládající 

člen Společnosti pro církevní právo. Kněžské svěcení přijal roku 1977 v Olomouci. Působil 

ve farnostech Ostrava – Kunčičky, Kopřivnice a jiných, naposledy v Litovli. Všichni blízcí se 

rozloučili s Františkem řádným katolickým způsobem, to jest pohřební mší svatou, která se 

slavila 16. listopadu 2018 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Tištíně v děkanátu 

prostějovském. Tělo zesnulého bylo uloženo do hrobu na místním hřbitově.  

 Také my s láskou na Františka vzpomínáme. Vždyť se zúčastnil takřka všech 

osmdesáti večerů Společnosti pro církevní právo. Dojížděl na ně z Moravy vlakem 

pravidelně, v čase i nečase. Pamatujeme na četné debaty při společných akcích i neformálních 

setkáních v pracovně Společnosti pro církevní právo. 

 V dobách pro Františka finančně příznivějších nejen řádně platil členské příspěvky, ale 

poskytl Společnosti i dva mimořádné dary. 

 



3 

 
 

R. D. František Krejsa diskutuje na 9. večeru SPCP dne 6. prosince 1995 v čítárně dominikánského 

kláštera sv. Jiljí v Praze 1 s JUDr. Marianem Ondrašikem, CSc., a s JUDr. Cyrilem Svobodou. 

Foto Antonín Krč 

 

 
 

R. D. František Krejsa diskutuje při valné hromadě Společnosti pro církevní právo dne 3. května 2016, 

která se konala společně se 74. večerem Společnosti v posluchárně č. 243 pražské právnické fakulty. 

Foto Antonín Krč 



4 

 
Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc vydává 

a  elektronickou poštou rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3. Výkonný 

redaktor: Tereza Hrazdirová Rottová. Redakční rada: P. Jiří Rajmund Tretera OP, Záboj Horák, Jan Beránek. 

Úprava fotografií: Antonín Krč. E-mail: spcp@prf.cuni.cz. ISSN 2336-5595. 


