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Fotografie z 82. večera SPCP o heraldice zavěšeny
na internetových stránkách
Mohutnou fotogalerii z 82. večera Společnosti pro církevní právo, pořádaného 6. listopadu
2019, jejímž autorem je fotograf Společnosti pan Antonín Krč, naleznete na jejích webových
stránkách: http://spcp.prf.cuni.cz/fotogalerie/82-vecer-spcp/

Z českých plesů a zábav v době masopustu
Farní zábava ve Stříbře
Římskokatolické farnosti Stříbro a Kladruby u Stříbra založily novou tradici farních zábav.
V pátek 14. února 2020 od šesti hodin večer uspořádaly ve Stříbře ve společenském domě
Beseda farní zábavu. Sešlo se asi sto farníků ze Stříbra a okolí, z Kladrub, Boru, Plzně, jakož
i hosté z Polska. Po přivítání stříbrským farářem P. Mgr. Miroslavem Martišem SChLJ,
členem Společnosti pro církevní právo, následovala modlitba nešpor, přípitek a společná
večeře. Volnou zábavu zpestřila dámská volenka a losování tomboly. Zábava se všem líbila
a skončila o půlnoci. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Milana Broučka.
Bc. František Kratochvíl

Z farní zábavy ve Stříbře: dámská volenka. V popředí vpravo s farnicemi rozpráví farář P. Miroslav
Martiš v doprovodu členů farní rady v čele s Bc. František Kratochvílem.
Foto Kryštof Jelínek
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Právnický ples v Praze
V sobotu 22. února 2020 se v Obecním domě
v Praze konal slavnostní právnický ples
uspořádaný spolkem českých právníků Všehrd ve
spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Karlovy.
V úvodním vystoupení ve Smetanově síni
starosta Spolku českých právníků Všehrd Vojtěch
Hradečný přivítal hosty a poděkoval všem, kdo se
zasloužili o organizaci plesu. Poté vystoupil prof.
JUDr. Aleš Gerloch, prorektor Univerzity Karlovy,
který zastoupil nepřítomného děkana Právnické
fakulty. Ples otevřel Západočeský symfonický
orchestr Mariánské Lázně v čele s šéfdirigentem
Martinem Peschíkem čtvrtou větou symfonie č. 9
e moll „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka.
Mezi přítomnými hosty byl větší počet
členů Společnosti pro církevní právo z řad učitelů
a studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy
i právníků z praxe.
Zástupci vedení Společnosti pro církevní
právo prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj
Horák se setkali s emeritními starosty Všehrdu
Adamem Zvonařem (na obrázku vpravo) a jeho
nástupcem
Danielem
Steindlerem,
kteří
organizovali předešlé právnické plesy.
Tak jako v minulých letech se ples
uskutečnil nejen ve Smetanově síni, kde byl
hlavní taneční parket, ale také v Grégrově a
Sladkovského sále, kde vystoupilo postupně šest
hudebních souborů různých žánrů, které hrály
k tanci i k poslechu.
V Riegrově sále se uskutečnilo setkání
vedení spolku s pozvanými hosty. K poslechu
hrála na violoncello význačná umělkyně AnnK.
Večer byl obohacen několika tanečními
vystoupeními Lucie Hunčarové.
Ples byl hojně navštíven studentkami a
studenty Právnické fakulty.
Foto Záboj Horák
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Paní Jitka Jindráčková oslavila dne 15. února 2020
významné životní jubileum. Paní Jindráčková,
povoláním úřednice letecké společnosti, je
pravidelnou účastnicí všech akcí Společnosti pro
církevní právo od jejího založení v roce 1994.
V prvním desetiletí výuky církevního práva
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy krasopisně
vytvářela na základě pokynů vyučujícího Jiřího
Rajmunda Tretery názorné pomůcky a tabule na
každou přednášku. Tato nesmírná zásluha o výuku
církevního práva v době, kdy ještě neexistovaly
dnešní možnosti projekce na plátno v přednáškových
síních, je nezapomenutelná.
Ještě jednou jí srdečně gratulujeme, přejeme
Boží požehnání.
Paní Jitka Jindráčková na večeru Společnosti pro církevní právo, který se konal dne 22. listopadu
2018.
Foto Antonín Krč

Sborník z brněnské konference
také v knižní podobě
BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2019, Sborník
z konference, Masarykova univerzita, Brno, 2019, 40 s.,
ISBN 978-80-210-9490-1 (online).
Dovolujeme si oznámit, že jsme dali vytisknout shora
uvedenou knížku obsahující příspěvky přednesené na
25. ročníku konference Církev a stát v Brně, na téma
Náboženství a ozbrojené síly, která je k dispozici on-line.
Několik exemplářů v papírové podobě je
k dispozici v kanceláři Společnosti pro církevní právo.
Zájemcům z řad účastníků 25. ročníku konference Církev
a stát v Brně a dalším ji rádi na požádání doručíme.
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Pohřeb doc. Zdenky Kareninové
Jak jsme již informovali adresáty Aktualit Společnosti pro církevní právo zvláštní zprávou,
dne 15. února 2020 odešla na věčnost přední česká operní pěvkyně doc. Zdenka Kareninová,
držitelka Ceny Thálie, členka Společnosti pro církevní právo. Rozloučili jsme se s ní pohřební
mší svatou v úterý 25. února 2020 v kostele sv. Jiljí na Starém Městě pražském.
Mši svatou celebroval P. Prof. Jiří Rajmund Tretera, OP. Pohřbu se zúčastnila široká
rodina zesnulé a početní zástupci naší umělecké scény z řad zpěváků, hudebníků, herců
a ředitelů divadel. Bylo přítomno také mnoho členů Společnosti pro církevní právo.

P. Jiří Rajmund Tretera káže při pohřbu doc. Zdenky Kareninové v kostele sv. Jiljí.
Foto Antonín Krč

Z úvodních slov k pohřební mši svaté
za zesnulou doc. Zdenku Kareninovou
Vážení pozůstalí, smuteční hosté, bratří a sestry,
shromáždili jsme v tomto stánku Božím, abychom se rozloučili pro časný život s naší
maminkou, babičkou, přítelkyní a kolegyní, paní docentkou Zdenkou Kareninovou,
nositelkou Ceny Thálie, a abychom za ni obětovali mši svatou. Pohřebními obřady a mší
církev vyprošuje zemřelým duchovní pomoc, prokazuje úctu jejich tělům a dodává útěchu
z naděje na život věčný živým, zejména členům rodiny.
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Homilie při pohřební mši za doc. Kareninovou
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům:„Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě
neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě
poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale
vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho,
měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,37–39)
Bratří a sestry, vážení přátelé,
četli jsme úryvek ze šesté kapitoly Evangelia podle svatého Jana. Evangelista zachycuje
slova, kterými Ježíš ujišťuje své posluchače, že nebeské království zde na zemi i v životě
věčném je otevřeno všem, kdo o to stojí.
Ježíš považuje každého, kdo přijal radostnou zvěst o spáse, kterou tomuto světu
přináší, za člověka, kterého mu dává sám jeho Otec.
Ten Otec, který nejen ze své laskavosti stvořil nebe i zemi, ale slitoval se nad
člověkem, padlým pro svou pýchu, a poslal Krista, svého Syna, na zem, aby zachránil vše, co
zahynulo.
Ježíš přiznává, že koná ne svou vůli, ale vůli toho, kdo ho poslal. A tou vůlí je neztratit
nikoho, koho mu Otec dal, pro věčný život zde na zemi i po smrti a vzkříšení v poslední den.
Svědectví života zesnulé sestry Zdenky nasvědčuje tomu, že i ona patří k těm, koho
Otec dal Synu a kdo se v bouři tohoto světa neztratil.
Zdenka Kareninová zůstala věrna víře, v níž skrze křest povstala k životu. Své úsilí již
od mládí věnovala dobré věci: využití dobrého daru, který od Boha dostala, tedy ohromný
hudební a dramatický talent. Stala se přední pěvkyní našich národních scén v Českých
Budějovicích, v Brně a v Praze.
Z rozsáhlé fotografické dokumentace vyzařuje, že své umění nepojímala pouze jako
technicky dokonalý plod zručného využití hudebního nadání. Všechny postavy, které na
jevišti ztvárnila, podávají dramaticky silné a věrohodné svědectví o jejich duši.
Tak naše drahá zesnulá osvědčila svou věrnost lidskosti, jejímž vrcholným projevem
je víra v našeho Spasitele. Tak bylo její dílo v nelehké době jednačtyřiceti let nesvobody
našeho národa světlem, osvěcujícím širokou diváckou veřejnost. Dovolím si vyslovit smělou
myšlenku, že bylo pokračováním v díle našeho národního obrození, které se přece zrodilo
především na prknech divadel, i počátkem velkého budoucího duchovního obrození, v něž
všichni věříme a doufáme.
Na závěr bych rád připojil svou osobní vzpomínku na paní docentku z posledních
bezmála třiceti let, kdy jsme se často vídali, zejména na všech společenských akcích, které
pořádala Společnost pro církevní právo, jejíž nadšenou členkou a podporovatelkou paní
docentka byla. Záhy jí bylo jasné, že to není pouze stavovské sdružení právníků, které spojuje
kladný vztah k víře. Dobře poznala, že jde o širší program: o uplatnění entusiastické touhy
prosazovat dobro a spravedlnost ve všech dimenzích našeho současného života. A v tom byla
celému vedení i mně osobně nesmírnou podporou. Její přátelská slova a povzbuzující gesta
nám budou scházet, vzpomínka na ni vždy posilovat.
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Nezbývá než se modlit za naši milou paní docentku Kareninovou, modlit se za její
přijetí do nebeské slávy a ji prosit za to, aby se za nás u Boha přimlouvala.
Paní docentko, děkuji Vám za Vaše přátelství i svědectví celého života. Amen.

Poslední potlesk pro doc. Zdenku Kareninovou.
Foto Antonín Krč

Z nové literatury
OPATRNÝ, Aleš, Evangelizace a víra, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec,
2019, 175 s., ISBN 978-80-7465-389-6.
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Český bratr, Českobratrská církev evangelická, Praha, 2019, ISSN 1211-6793,
číslo 10/2019,
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ŽENATÁ, Daniela, Právní služby,1 s. 33–34.

1

Článek je rozhovorem s JUDr. Adamem Csukásem, pozn. redakce.
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