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V sakristii borské Lorety 10. ledna 2020: P. Miroslav Martiš SChLJ připravuje pamětní zápis o návštěvě Lore-

ty. Přihlíží P. Jiří Rajmund Tretera OP. Foto Záboj Horák 

Z letošního pobytu vedení 

Společnosti pro církevní právo ve Stříbře 
Předseda a místopředseda Společnosti pro církevní právo (SPCP) navštívili ve dnech 8. – 11. 

ledna 2020 opět malebné západočeské město Stříbro, jak činí nejméně jednou do roka, někdy 

i dvakrát. Jako obvykle se zde setkali s předsedou kontrolní komise společnosti Bc. Františ-

kem Kratochvílem, ředitelem zdejší základní umělecké školy a předsedou farní rady. 

 Hned druhý den po příjezdu setrvali v delším přátelském rozhovoru na faře v ulici 

Jiřího z Poděbrad se svým letitým přítelem arciděkanem P. Jiřím Hájkem, zakládajícím čle-

nem Společnosti pro církevní právo. Ten po svém dávném požehnaném působení ve farnos-

tech Praha – Vršovice a Ostrov nad Ohří i na poutním místě Maková Hora nalezl natrvalo své 

působiště ve Stříbře, kde se velmi zasloužil o renovaci a zvelebení děkanského kostela Všech 

svatých. Pokračuje zde v kněžském působení i po loňském ustanovení P. Mgr. Miroslava 

Martiše, člena Rytířského řádu sv. Lazara, za faráře ve Stříbře, spolu s ním ve shodě a plodné 

spolupráci. 

 S farářem Miroslavem Martišem, dříve se sídlem v Boru u Tachova, se setkali záhy 

poté. S radostí přijali jeho opravdové porozumění pro Společnost pro církevní právo, které 

bylo vzbuzeno již dříve, a vyjádřili radost z jeho vstupu do Společnosti. Společně s ním pak 

navštívili jeho krásně přebudovaný příbytek v zapůjčených místnostech na českobratrské 

evangelické faře ve Stříbře, na Masarykově náměstí, a navštívili s ním větší počet farností 

a kostelů, které má na starosti. 

 Po létech shlédli Martišem renovovanou faru v Kladrubech u Stříbra. Zavzpomínali 

zde na nedávno zesnulého P. Hugo Pitela OPraem, který byl dlouholetým administrátorem 
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Před borskou Loretou. V pozadí borský zámek. Foto Záboj Horák 

této farnosti a zasazoval se modlitbou i činem za navrácení všech posvátným míst v českých 

zemích jejich původnímu účelu. Ve zdejším, pěkně obnoveném farním kostele sv. Jakuba se 

pomodlili, prohlédli si jesličky a s radostí přijali pozvání ke slavení mše svaté, kterou jednou 

za měsíc P. Martiš slaví v kladrubské benediktinské katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Jak 

to byla klopotná a obtížná cesta P. Hugo Pitela, aby získal od státu povolení slavit v této ka-

tedrále poutní mši každý srpen, se stovkami poutníků z celých západních a středních Čech!  

 Zastavili se provázeni farářem Martišem po několika letech znovu u malebného zámku 

v Boru u Tachova, světově proslulého tím, že do jeho prostor svolal roku 1883 jeho tehdejší 

vlastník kníže Karel z Lövensteinu středoevropskou konferenci, z níž vyšel jeden z prvních 

dokumentů sociální nauky církve zvaný Borské teze (Haider Thesen). O vzpomínkové konfe-

renci, kterou uspořádal borský farář Mons. Vladimír Born v roce 2013, podal podrobnější 

zprávu člen SPCP JUDr. Jan Kotous z Českých Budějovic v Revue církevního práva č. 65–

3/2016. 

Dále spolu navštívili borskou Loretu, stojící přímo naproti zámku. Součástí Lorety, 

mohutného stavebního komplexu z roku 1668, je zastřešená křížová cesta a loretánská kaple, 

tj. zvláštní typ kaple podle vzoru Svaté chýše v městě Loreto u Ancony v Itálii, legendární 

obydlí Panny Marie v Nazaretě. Borská loreta byla po nástupu reálného socialismu zdevasto-

vána. Obnovil ji až nedávno zesnulý borský farář Mons. Vladimír Born.  

V pátek dne 10. ledna slavili s farářem Martišem, který v roce 2018 dokončil Bornovo 

obnovitelské dílo, v kapli Lorety mši svatou ke cti Panny Marie. P. Jiří Rajmund Tretera OP 

byl poctěn, že mohl být hlavním celebrantem.  

Týž den navštívili ještě kostel Nanebevzetí P. Marie v nedaleké obci Staré Sedlo u Bo-

ru, v němž P. Martiš obnovil pravidelné slavení mše svaté. 
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Z návštěvy kostela sv. Mikuláše v Prostiboři u Tachova v červenci 2017. Na snímku Bc. František Kratochvíl a 

P. Jiří Rajmund Tretera. Foto Záboj Horák 

Na závěr putování se zastavili u kostela sv. Mikuláše v Prostiboři u Tachova, který již 

bohužel nepatří církvi. P. Jiří Rajmund Tretera OP zavzpomínal, jak po tři prázdninová obdo-

bí v letech 1985–1987 věnoval svou dovolenou vedení rekonstrukčních prací na tomto koste-

le. Osobně otloukal starou omítku, zatloukal hřeby do dřevěného podkladu nové střechy 

a nakonec nanášel bílý a červený nátěr na novou omítku. Iniciátorem rekonstrukce a jejím 

organizátorem od začátku až do konce byl P. Hugo Pitel OPraem. O početnou partu brigádní-

ků se starala rodina kostelníka pana Beneše z Prostiboře. Nápis na zvonu kostela sv. Mikuláše 

ze 16. století je v českém jazyce a připomíná tak, že jazykové rozhraní českého jazyka bylo 

v té době až téměř k hranicím Bavorska. 

Večer strávili hosté v prostorách, užívaných farářem Miroslavem Martišem v budově 

českobratrské evangelické fary na Masarykově náměstí ve Stříbře, jejíž část je pronajata 

k potřebám stříbrské římskokatolické farnosti ve Stříbře. Zúčastnili se farní výuky nábožen-

ství pro děti i katechumenického cvičení. Setkali se i s některými svými bývalými žáky 

z pražské právnické fakulty. 

Myšlenka založit novou místní skupinu Společnosti pro církevní právo právě ve Stříb-

ře, tedy na pomezí Plzeňska a Karlovarska, kde Společnost pro církevní právo již má asi pat-

náct členů a noví se hlásí, nakonec vyústila v reálnou představu. Předběžně byl stanoven ter-

mín prvního setkání, a sice na dopoledne v sobotu 9. května 2020. 
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Z valné hromady České křesťanské akademie ze dne 18. ledna 2020 v bývalém refektáři emauzského kláštera 

v Praze. Zleva Aleš Brotánek, Petra Oulíková, Tomáš Halík, Ilona Trnková, Jaroslav Šebek a Pavel Hošek.  

 Foto Záboj Horák 

Zúčastnili jsme se valné hromady 

České křesťanské akademie 
V dopoledních hodinách v sobotu 18. ledna 2020 se v emauzském klášteře benediktinů 

v Praze – Novém Městě opět po třech letech konala valná hromada České křesťanské akade-

mie. Vlastnímu jednání předcházela mše svatá, kterou přítomní slavili v krásně renovovaném 

emauzském klášterním kostele. Mši svatou sloužil a celé jednání řídil prezident ČKA 

Mons. Tomáš Halík. Prvním viceprezidentem na příští období byl zvolen prof. Pavel Ho-

šek, Th.D., vedoucí Katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Kar-

lovy a kazatel Církve bratrské. 

 

Pozvánka na přednášku 

o genealogii českých a rakouských 

panovnických rodů 
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze nás zve na přednášku na téma Genealo-

gická provázanost rakouských a českých panovnických rodů. Příbuznost našich panovníků 

v dějinných i rodinných souvislostech. 

Přednášet bude Mgr. Petr Nohel, Ph.D., člen České genealogické a heraldické společ-

nosti v Praze a Společnosti pro církevní právo. Během své přednášky posluchače blíže se-

známí s příbuzností panovnických rodů na českém trůnu. Pozornost bude zaměřena nejen na 
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české vévody a krále včetně knížat ve Slezsku, ale i na vévody a knížata rakouských zemí, 

zejména Rakous, Štýrska, Korutan a Tyrolska. 

Setkání se uskuteční v úterý 28. ledna 2020 od 18.30 hodin v Městské knihovně 

v Roztokách u Prahy a ve středu 12. února 2020 od 17.00 hodin v Praze, Revoluční ulici č. 5, 

v prostorách pronajatých Českou genealogickou a heraldickou společností. 

 

 

Pozvánka na přednášku 

o blahoslaveném Jindřichu Librariovi, O.P. 
V Revue církevního práva č. 77–4/2019 jsme uveřejnili článek JUDr. Jana Kotouse o nálezu 

ostatků blahoslaveného Jindřicha Libraria, prvního dominikánského převora v Českých Budě-

jovicích, který žil ve 13. století. K nálezu ostatků došlo 30. ledna 2019 v Českých Budějovi-

cích. K slavnostnímu vyzdvižení těchto ostatků došlo dne 26. června 2019 za účasti pražského 

arcibiskupa kardinála Dominika Duky a českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kro-

čila. Nyní následuje přislíbená konference, na kterou srdečně zveme nejen všechny členy 

a příznivce dominikánského řádu, ale i širokou veřejnost.  

 

 

Vzpomínka na zesnulého čestného člena SPCP 

JUDr. Josefa Plocka 
V pátek 3. ledna 2020 jsme informovali zvláštní zprávou všechny členy Společnosti pro cír-

kevní právo o odchodu našeho milého spolupracovníka JUDr. Josefa Plocka na věčnost a ro-

zeslali smuteční oznámení. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili jeho pohřbu ve středu 8. led-

na 2020 na hřbitově v Praze – Ďáblicích i zádušních mší, které byly za zesnulého slouženy. 
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JUDr. Josef Plocek na 26. večeru Společnosti pro církevní právo 

v čítárně dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze dne 20. října 

1999. Foto Jana Mindlová 

 Nad životním osudem tohoto velikého bojovníka za spravedlnost, právníka a křesťana 

se ještě na stránkách našich periodik v budoucnosti zastavíme. Zejména bychom rádi publi-

kovali osobní vzpomínky prof. Jiřího Rajmunda Tretery na osobní spolupráci s JUDr. Josefem 

Plockem v posledních letech před pádem komunistického režimu, kdy spolu aktivně pracovali 

v podzemní skupině křesťanských právníků na přípravě budoucí legislativy. 

 

 

Prof. Petr Pokorný odešel na věčnost 
S lítostí jsme přijali zprávu, že dne 18. ledna 2020 zesnul prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., 

dr.h.c., slavný a světově proslulý biblista v oboru novozákonní vědy, řečtinář, znalec řeckého 

divadla, gnostické literatury a kazatel Českobratrské církve evangelické. S mnohými z nás ho 

pojilo hluboké přátelské pouto. Zanechal po sobě nejen veliké množství práce a žáků, ale také 

mohutnou rodinu. Pohřební bohoslužba se koná v českobratrském evangelickém chrámu Páně 

v Praze na Královských Vinohradech, Korunní 60, v sobotu dne 25. ledna 2020 ve 14 hodin. 
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Z nové literatury 
Die Familie und ihre finanzielle und moralische Unterstützung: Sammlung der Beiträge des 

Seminars zum 130. Jubiläum der Unterzeichnung der Haider Thesen, Haider Thesen 2013, 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2014, 167 s., ISBN 978-80-7195-796-6. 

FLOSMAN, Martin, S orlem i lvem, 2. díl – Příběhy českých vojenských duchovních 

v dramatickém 20. století, Ústav pro studium totalitních režimů, Epocha, Praha, 2019, 487 s., 

ISBN 978-80-7557-230-1. 

KLÍMA, Jan, Dějiny Angoly, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 2019, 493 s., ISBN 978-80-

7422-721-9. 

NOHEL, Petr, Markrabata obojí Lužice, Powerprint, Praha, 2019, 21 s., ISBN 978-80-7568-

175-1. 

SKŘEJPEK, Michal (ed.), Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI–XXXV, fragmenta se-

lecta/Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI–XXXV, vybrané části, přeložili BLAHO, 

Peter, SKŘEJPEK, Michal, ČERNOCH, Radek, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Pra-

ha, 2019, 748 s., ISBN 978-80-246-4332-8, 978-80-246-4341-0 (pdf). 

ŠABO, Martin, Majetkové právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike, Leges, Praha, 2019, 

144 s., ISBN 978-80-7502-404-6. 

 

 

Časopisy 

 

Universum, Česká křesťanská akademie, Praha, 2019, ISSN 0862-8238, 

č. 4/2019, 

z obsahu: 

ŘOUTIL, Michal, S Kristem na štítu proti strázním osudu, s. 38–41, poznámka redakce 

Aktualit SPCP: článek pojednává o Arménech a jejich genocidě, 

KOLOUCH, František, P. Bohuslav Burian – vězeň, kněz a převaděč, s. 42–44. 
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