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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 8/2019/1                               10. ročník                 29. července 2019 

 

Olomoucká mezinárodní vědecká konference 

Spoutané církve připravena 

 
Navazujeme na Aktuality č. 3/2019/1 z 27. února 2019, v nichž jsme informovali 

o připravované konferenci o pronásledování církví v Československu za komunistické 

totality pod názvem Spoutané církve. Tehdy jsme v příloze uveřejnili pozvánku na tuto akci, 

pořádanou Státním oblastním archivem v Praze, Cyrilometodějskou teologickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofickou fakultou téže univerzity a Arcibiskupstvím 

pražským. 

 V těchto dnech jsme obdrželi již vypracovaný program uvedené třídenní konference, 

která se uskuteční v Olomouci od 10. září do 12. září 2019. Po úvodní přednášce profesora 

Františka Xavera Halase vystoupí v šesti blocích celkem 45 předních českých odborníků 

v oborech obecné historie, právních dějin a konfesního práva. Mezi nimi několik členů 

Společnosti pro církevní právo, např. P. prof. Jiří Rajmund 

Tretera OP, P. doc. Damián Němec OP, doc. Záboj Horák 

a dr. Michaela Moravčíková.  

 Zvláštní projevy pronesou Dominik kardinál Duka OP, 

arcibiskup pražský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup 

olomoucký, Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve 

evangelické, Tomáš Butta, patriarcha Církve československé 

husitské a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. 

 Bližší informace a podrobný program jsou uvedeny zde. 

Přihlásit se lze do 31. srpna 2019 na téže adrese prostřednictvím 

tam uvedeného webového formuláře. 

 

 

http://cesarch.cz/aktuality/mezinarodni-vedecka-konference-spoutane-cirkve-10-12-zari-2019-v-olomouci/
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Opustil nás Mgr. Jan Řeřicha 
 

S lítostí oznamujeme, že dne 23. července 2019 odešel na věčnost Mgr. Jan Řeřicha, režisér, 

herec a překladatel, uprostřed svého aktivního působení i při vážné chorobě, ve věku 

pouhých 72 let.  

 V roce 2007 založil a do dnešních dnů řídil mezinárodní festival Mene Tekel proti 

totalitě, pro paměť národa. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vedl vědecký seminář 

Rekonstrukce politického procesu 50. let. S pomocí většího počtu studentů této fakulty 

organizoval zejména ve velké porotní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci rekonstrukci 

tam kdysi probíhajících soudních monstrprocesů, jako varování veřejnosti před opakováním 

těchto zločinů a jako součást významného výchovného působení na dnešní právnický dorost. 

 Pohřební obřad se bude konat v úterý 30. července 2019 v 10:30 v kostele sv. Ignáce 

v Praze na Karlově náměstí. 

 

 
 

Jan Řeřicha při slavnostním zahájení 13. ročníku festivalu Mene Tekel v kostele Panny Marie Sněžné 

v Praze dne 25. února 2019. 

Foto Jiří Nedvěd 
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Blíží se 1. září a s ním i počátek školní výuky náboženství! 
 

Odkazujeme na svou podrobnou zprávu Příprava výuky náboženství ve školách, kterou jsme 

uveřejnili v Aktualitách č. 3/2019/2 ze 14. března 2019 na straně 2 a 3. Vyjímáme z postupu, 

doporučeného Bc. Františkem Kratochvílem, ředitelem Základní umělecké školy Stříbro:  

 „V prvním týdnu v září učitel náboženství, se souhlasem vedení školy, obejde třídy, 

kde přímo informuje žáky o výuce náboženství a o obsahu tohoto předmětu. Zájemce si 

zapíše. Informační leták nechá s předstihem otisknout v místním zpravodaji (pozor na 

uzávěrku čísla). Informační plakát nechá vylepit na oficiálních plakátových místech. Využít 

lze podle možností i jiné informační toky, např. kostel, webové stránky, facebook apod.”  

 Informace o výuce náboženství ve školách dle platné právní úpravy, které jsme 

obdrželi od Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavla Boukala, kancléře diecézní kurie Biskupství 

královéhradeckého, naleznete zde.  

  Nezapomeňme včas zajistit letošní školní výuku náboženství, tuto podstatnou 

a neopominutelnou formu kategoriální pastorace ve veřejných institucích. A na cestu nechť 

nám zní myšlenka jednoho z našich zkušených pedagogů, působících v regionálním školství:  

 

„Vše začíná výukou náboženství ve škole!“ 

 
 

Další zprávy k letošnímu nálezu ostatků blahoslaveného 

Jindřicha Libraria OP v Českých Budějovicích 
 

V Aktualitách č. 2/2019/1 z 1. února 2019 jsme informovali o nálezu ostatků blahoslaveného Jindřicha Libraria 

OP, k němuž došlo 30. ledna 2019. Dnes přinášíme tento aktuální článek z pera JUDr. Jana Kotouse, člena 

Společnosti pro církevní právo, emeritního vyučujícího Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předsedy 

Společnosti Vyšehrad: 

 

V dopoledních hodinách 26. června 2019 byly v klášterním kostele Obětování Panny Marie 

v Českých Budějovicích za přítomnosti J. Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa 

pražského a primase českého a J. Exc. Mons. Vlastimila Kročila, sídelního biskupa 

českobudějovického, vyzdviženy ostatky blahoslaveného P. Jindřicha Libraria OP, prvního 

převora českobudějovického dominikánského kláštera, rádce a zpovědníka krále Přemysla 

Otakara II., který zemřel v roce 1281 v pověsti svatosti a byl od své smrti uctíván obyvateli 

města jako blahoslavený. 

 Bl. P. Jindřich Librarius OP byl knězem a členem dominikánského řádu. Měl blízký 

vztah ke králi Přemyslu Otakaru II. a podle tradovaného podání byl dokonce i královým 

důvěrníkem a zpovědníkem. Byl to právě on, kdo doporučil svému králi, aby si založením 

nového kláštera v místech dnešních Českých Budějovic vyprosil od Boha narození 

vytouženého mužského potomka a dědice přemyslovského rodu, pozdějšího krále Václava II. 

 Skutečností je, že klášter v Českých Budějovicích byl založen současně s městem 

v roce 1265. Zvíkovský purkrabí Hirzo daroval 10. března 1265 jménem krále Přemysla 

Otakara II. dominikánům pozemek ve vznikajícím městě. Prvním převorem nového kláštera 

se stal právě P. Jindřich. 

http://spcp.prf.cuni.cz/AKTUALITY-2019.03.2.pdf
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  Jak potvrdily archeologické výzkumy a dochované archivní dokumenty, byl klášter 

budován v několika následujících desetiletích;  první kostel, část současného presbytáře, byl 

posvěcen 3. června 1271. Před několika měsíci byly tyto skutečnosti opět potvrzeny 

archeologickým nálezem reliktů stavební huti a dochované ubytovací prostory v sousedství 

kláštera, v místech bývalé městské sýpky, dnešní restaurace Solnice. 

 P. Jindřich Librarius, jakožto převor kláštera a králův důvěrník, patřil k význačným 

osobnostem nově vznikajícího města a nepochybně měl velký vliv na rozvoj společenského, 

kulturního a zejména duchovního života jak ve městě, tak i v celém okolí. Převor Jindřich 

zemřel v pověsti svatosti v roce 1281 a byl pohřben v klášterní kapli sv. Vavřince. V zápise 

o úmrtí je nazván „blahoslaveným“ a tak byl také po staletí ve městě uctíván. 

 V roce 1784 opouštějí v důsledku reforem Josefa II. dominikáni svůj 

českobudějovický klášter a na jejich místo přichází školský řád Bratří piaristů, kteří zde 

setrvali až do roku 1875. V roce 1885 byl kostel Obětování Panny Marie spolu s klášterními 

budovami předán redemptoristům. Ti zde působili až do roku 1950, kdy byly kláštery 

totalitním režimem násilně zlikvidovány. 

 Od odchodu dominikánů v roce 1784 přestávala být památka P. Jindřicha postupně 

předmětem trvalé úcty, až v době komunistické totality zanikla úplně. 

 Českobudějovické děkanství u sv. Mikuláše, na základě informace Dominika 

kardinála Duky, iniciovalo nedestruktivní archeologický a statický průzkum zazděné niky 

v pravé lodi kostela, kde se mohlo podle předpokladu nacházet místo druhotného uložení 

ostatků převora Jindřicha. Průzkum se uskutečnil v lednu 2019 pod vedením Mgr. Zuzany 

Thomové a Ing. Jiřího Šindeláře. Podařilo se detekovat a potvrdit dutý prostor a v něm 

uloženou dřevěnou schránu s ostatky s autentickým nápisem a dalšími dobovými doklady.  

 Po vyjmutí a otevření schrány, které osobně provedl 

pan kardinál Duka, byly ostatky uloženy do nového 

relikviáře ozdobeného historickým znakem 

dominikánského řádu a českým královským lvem. 

Relikviář přenesl za modlitby přítomných děkan 

českobudějovické katedrální kapituly P. ThDr. Zdeněk 

Mareš, Th.D. na postranní oltář sv. Vojtěcha (viz fotografie 

vlevo). 

 Zde budou ostatky uloženy po dobu jejich 

antropologického průzkumu, rehabilitace a restaurování 

stěnové kaple sv. Vavřince, kde se předpokládá nález 

freskové výzdoby. Po skončení uvedených prací budou 

ostatky přemístěny do nového stálého relikviáře a trvale 

uloženy v místě původního odpočinku v kapli sv. Vavřince.  

 Na podzim tohoto roku se očekává uspořádání 

vědecké konference o nálezu a významu osobnosti 

blahoslaveného P. Jindřicha Libraria OP pro současnost. 

 

JUDr. Jan Kotous 
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Schrána s ostatky bl. Jindřicha Libraria na oltáři sv. Vojtěcha. Vedle nich kardinál Dominik Duka 

a JUDr. Jan Kotous. 

Foto: archiv Jana Kotouse 
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