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AKTUALITY 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 8/2019/2                            10. ročník                       10. srpna 2019 

 

Petice za záchranu domácí zdravotní péče 

 
Z akt Plzeňské diecéze (ACEP 7–8/2019) jsme přejali následující informaci o petici 

za záchranu domácí péče Doma je doma. K této petici se vedení Společnosti pro církevní 

právo rozhodným způsobem připojuje a vyzývá všechny členy naší pětisetčlenné Společnosti, 

aby tak učinili rovněž. Jak vyplývá z dalších údajů akt, jde o životně důležitý princip pro 

statisíce našich občanů, totiž zda si přejí mít možnost zemřít doma v přiměřené domácí péči, 

či zda budou muset všichni umírat někde v prostředí nemocnic. Týká se to nás všech. Nyní 

připojujeme plné znění petice:  

 

DOMA JE DOMA 

 

Petice za záchranu domácí zdravotní péče podle čl. 18 Listiny základních práv 

a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, určená k projednání v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky 

 

Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už samo o sobě. Chceme, aby nemocní 

a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat 

domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění, která je dostupná pro každého. 

Nepřipusťme návrat do časů, které ještě mnozí z nás pamatují, kdy naši blízcí tiše čekali 

na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích a lidé s hendikepem žili výhradně 

v ústavech.  

 Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní 

péče, jíž pro zdravé fungování dlouhodobě chybí třetina prostředků. Jde o velmi malou 

částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití 

nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze naprosto 

zásadní. 

 Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku 



2  

domácí zdravotní péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě 

nemocné, každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních dnů. 

Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let 

zaplatit mnohonásobek za výstavbu a provoz nových areálů. Že ty peníze budou 

pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni. 

 Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli 

do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne 

stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže 

v tom dlouhodobě selhává. 

 My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili 

o záchranu domácí zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného a udržitelného financování 

a zabránili kolapsu, který jí hrozí. Děkujeme. 

 Petici organizuje Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1. Lze ji 

podepsat prostřednictvím internetu na adrese https://domajedoma.charita.cz/podporte-nas/ 

nebo v každé místní (farní, oblastní, městské) Charitě nebo v každém charitním středisku. 

 

Dominikáni slavili svůj svátek 

 
Tak jako každý rok byl i letos osmého srpna 

večer dominikánský klášterní a farní chrám 

sv. Jiljí v Praze na Starém Městě plný 

do posledního místečka. Vždyť ten den se slaví 

slavnost svatého Dominika, kněze a vyznavače, 

který Řád bratří kazatelů – dominikánů založil 

roku 1216. 

 Blízkost obou žebravých řádů, které 

podle četných podobenství přivedly zesvětštělou 

Evropu 13. století zpět ke Kristu, se připomíná 

dávno vžitým zvykem, že se františkánské 

a dominikánské komunity v den svátku svých 

zakladatelů navzájem scházejí vždy v kostele 

jubilujícího řádu. U dominikánů 8. srpna káže 

vždy františkánský kněz, u františkánů 4. října, 

na sv. Františka z Assisi, zase dominikánský kněz. 

 Letos u sv. Jiljí kázal P. ThLic. Mgr. Bc. Bonaventura Ondřej Čapek OFM (viz foto), 

z františkánského kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, farní vikář, který byl rovněž 

hlavním celebrantem slavnostní mše svaté. S ním koncelebravalo více než deset bratří 

dominikánů, téměř stejný počet františkánů a velká skupina kapucínů. 

 Dominikánský provinciál P. MUDr. Lukáš Fošum OP a převor pražského kláštera 

P. Filip Boháč OP se právě vrátili z generální kapituly ve Vietnamu a rozdávali bratřím 

dominikánům fotografii nově zvoleného generálního magistra řádu P. Gerarda Timonera OP 

z Filipin. 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

https://domajedoma.charita.cz/podporte-nas/
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Dominikánské knihkupectví Oliva v novém hávu 

 
U příležitosti své účasti na oslavách sv. Dominika v kostele sv. Jiljí jsme se zastavili 

v nedávno otevřeném a nově vybaveném knihkupectví Oliva vedle krásného nového vchodu 

do pražského dominikánského kláštera sv. Jiljí na rohu Jalovcové a Husovy ulice. 

Bezbariérový vchod umožňuje pohodlný vstup i do barokního refektáře, v němž pravidelně 

pořádáme večery Společnosti pro církevní právo. 

 

 
 

Knihkupectví Oliva na novém místě. 

           

Obdivovali jsme se množství hodnotné duchovní 

literatury, vystavené ve výloze i uvnitř knihkupectví. 

Mezi ní jsou i všechny nové učebnice církevního 

práva a konfesního práva používané na právnických a 

teologických fakultách. Všem našim čtenářům 

a studentům doporučujeme návštěvu knihkupectví. 

 Za výkladní skříní i uvnitř knihkupectví bylo 

umístěno i nejnovější číslo Revue církevního práva 

76–3/2019, které právě před dvěma dny došlo 

z tiskárny. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

 

 
 

    Foto Jiří Kopecký 
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Těšíme se na 15. srpen – zasvěcený svátek a slavnost  

 Panny Marie Nanebevzaté 

 
Uprostřed léta, 15. srpna, slaví katolíci na celém 

světě jeden ze svých největších svátků, 

Assumptio beatæ Mariæ Virginis, jeden z deseti 

dnů v roce, na které mají na civilních autoritách 

nárokovat volno od práce a stejně jako každou 

neděli se zúčastnit mše svaté. Je to radostný den, 

kdy se odkládá všední práce, přerušuje shon 

a klopota a každý má možnost sejít se s jinými 

k duchovnímu slavení a životnímu rozjímání. 

 Také my jsme v žhavém létě vzpomněli, 

jak jsme za doby nesvobody pod vedením 

kladrubského faráře P. Huga Pitela OPraem. 

(1928–2017) každoročně žádali státní orgány 

aspoň o tu maličkost, uvolnění kladrubské 

beneditinské katedrály k slavení chrámového 

patrocinia. Sešly se nás tam stovky ze západních 

i středních Čech. 

 Letos jsme si tyto události připomněli při 

krásné dovolené v blízkém Stříbře. A odtud přivážíme dva pohledy na tamější náměstí, 

jemuž vévodí sloup Panny Marie Nanebevzaté a dvanácti světců, ochránců proti moru. Patří 

k dobré tradici českých měst, že téměř každé jeho hlavní náměstí je zdobeno mariánským 

sloupem. 

 Myslíme všichni na touhu českých 

katolíků po návratu mariánských sloupů i tam, 

kde byly z hrubého nepochopení nebo zlého 

úmyslu odstraněny. Nejen k opětnému 

obohacení naší kulturní krajiny, ale i jako 

potřebné zadostiučinění, že katolíci mají velkou 

zásluhu z utrpení pod oběma totalitami 

i z aktivních postojů, které vedly k likvidaci 

poslední z nich. 

 

Jiří Rajmund Tretera OP 

 

 

 

Dva pohledy na sloup Panny Marie  

na renovovaném náměstí ve Stříbře. 

Foto František Kratochvíl 

                         léto 2019 
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Pravidelná brněnská mezinárodní konference Církev a stát 

se koná již 5. září 2019! 

 
Připomínáme, že 25. ročník mezinárodní vědecké konference Církev a stát na Právnické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tentokrát na téma náboženství a ozbrojené síly, 

se koná 5. září 2019 (viz Aktuality SPCP č. 6/2019/2 ze dne 17. června 2019, s. 2 a 3). 

Místem konání je tentokrát budova Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, 

Brno (nikoliv budova Právnické fakulty MU). 

 Rovněž připomínáme, že konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní 

i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a bezpečnostních sborů (mezi něž 

vedle armády či policie patří například i hasiči). Od konference očekáváme jak zhodnocení 

stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda. 

 Jako spolupořadatelé konference prosíme všechny členy a příznivce Společnosti 

pro církevní právo, kteří se o danou problematiku zajímají, nebo mají v úmyslu se zajímat, 

včetně doktorandů v oboru církevního a konfesního práva, aby si připravili referát v délce 

15–20 minut. 

 Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím konferenčního systému 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity do 31. srpna 2019 na www adrese 

http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/. Na téže adrese vloží název svého konferenčního 

příspěvku. 

 Definitivní znění příspěvku lze dopracovat po konferenci. Těšíme se na recenzovaný 

sborník konferenčních příspěvků. 

 Také zájemci o účast bez aktivního vystoupení se přihlašují prostřednictvím 

uvedeného konferenčního systému, taktéž do 31. srpna 2019. 

 Kontakt na organizátory konference: cirkevastat@law.muni.cz 
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