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Kniha Právní dějiny církví dnes vyšla 
 

Dnes odpoledne jsme v pražském nakladatelství Leges 

v Lublaňské ulici vyzvedli výtisky dlouho očekávané 

knihy Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka Právní 

dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin. Knihu 

lze objednat prostřednictvím e-shopu nakladatelství 

Leges na adrese https://www.knihyleges.cz/pravni-

dejiny-cirkvi.  

 V příštím týdnu bude kniha dostupná i v běžné 

síti knihkupectví. V tomto týdnu zašle nakladatelství 

knihu všem, kdo si ji již objednali. 

 Kniha je určena širokému okruhu čtenářů z řad 

právníků, studentů práv a všech humanitních oborů, 

i široké veřejnosti. Je výbornou pomůckou k vyučování 

náboženství, právní propedeutiky a dějepisu ve všech 

typech škol. 

 

Radost ve Společnosti pro církevní právo 

na Žižkově v Sudoměřské 25 
 

 

Foto Jan Svatoš 

 

https://www.knihyleges.cz/pravni-dejiny-cirkvi
https://www.knihyleges.cz/pravni-dejiny-cirkvi
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Poděkování předsedovi České biskupské 

konference kardinálu Dominiku Dukovi 
 

Pražský arcibiskup a primas český Dominik kardinál Duka OP byl před deseti lety zvolen na 

pět let předsedou České biskupské konference a před pěti lety byl do tohoto církevního úřadu 

zvolen po druhé. Obě jeho volební období šťastně a úspěšně uplynula a na další období bylo 

třeba podle papežem potvrzeného Statutu České biskupské konference (ČBK) zvolit nového 

předsedu. 

 Dne 28. dubna 2020 zvolila ČBK při svém zasedání v Olomouci svým novým 

předsedou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. 

 Přinášíme závěrečné slovo kardinála Dominika Duky z 30. dubna 2020: „Dnes se 

uzavírá mé předsednictví v čele konference sdružující biskupy Čech, Moravy a Slezska. Bylo 

to 10 let vzájemné spolupráce i namáhavé společné cesty.[...] Chtěl bych poděkovat všem, kdo 

mě na mé cestě ve vedení ČBK doprovázeli pomocnou rukou. Chci ale také poděkovat svým 

nepřátelům a názorovým odpůrcům, protože jak praví starý Aristoteles, tito mi pomohli lépe 

odhalovat a formulovat pravdu, prohloubit znalosti a uvidět nové horizonty. [...]“ 

 Nový předseda ČBK vydal programové prohlášení, které naleznete na této adrese.  

 Vedení Společnosti pro církevní právo vyjadřuje Dominiku kardinálu Dukovi svůj 

upřímný dík za výkon jeho úřadu a podporu, kterou Společnosti jakožto předseda ČBK 

poskytoval a nepochybujeme, že ji bude i nadále jako místní ordinář (arcibiskup), na jehož 

území se sídlo Společnosti nalézá, poskytovat. 

 

Jiří Rajmund Tretera pět let nositelem Zlaté 

medaile svatého Vojtěcha 
 

V těchto měsících, týdnech a dnech, kdy je život stále omezen zdravotními opatřeními proti 

nákaze, a nevíme, kdy tato omezení skončí, vzpomínáme o to častěji na pěkné události 

z minulosti. 

 Jednou z nich byl zážitek členů pracovního výboru Společnosti pro církevní právo 

a dalších přátel prof. Jiřího Rajmunda Tretery z 12. května 2015. V tento den obdržel Jiří 

Rajmund Tretera z rukou Dominika kardinála Duky, metropolity arcibiskupa pražského 

a primase českého Zlatou medaili svatého Vojtěcha za zásluhy a přínos v oblasti studia 

církevního a konfesního práva. Medaili mu předal kardinál Duka slavnostně v piano nobile 

arcibiskupského paláce v Praze. Předcházela mu mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha, jíž předsedal kardinál Dominik Duka, slavená v den výročí posvěcení dostavěné 

katedrály. Dodnes vzpomínáme na milé překvapení z té skvělé zprávy. Uveřejňujeme diplom, 

o udělení Zlaté medaile svatého Vojtěcha, který je pro nás zadostiučiněním za službu 

profesora Tretery vědě a církvi. 
 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200429rozhovor-s-novym-predsedou-cbk-janem-graubnerem
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Arcibiskupský palác v Praze, 12. května 2015. Prof. Jiří Rajmund Tretera přebírá zlatou medaili 

sv. Vojtěcha z rukou kardinála Dominika Duky. 

Foto Alžběta Horníková, Člověk a Víra 
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Z nové místní skupiny SPCP ve Stříbře 
 

29. dubna 2020 předseda místní skupiny SPCP ve Stříbře Bc. František Kratochvíl vytvořil 

novou nástěnku Společnosti pro církevní právo, která se nachází před arciděkanským 

chrámem Všech Svatých. Na nástěnce jsou vyvěšeny informace o orgánech Společnosti, 

kontaktní adresa vedení nové místní skupiny, obálka nejnovějšího čísla Revue církevního 

práva a plakátek nové knihy Právní dějiny církví.  

 Srdečný dík za poskytnutí nástěnky náleží P. Mgr. Miroslavu Martišovi, SChLJ, 

stříbrskému faráři a členu Společnosti pro církevní právo. 

 Velký dík náleží Bc. Františku Kratochvílovi za propagaci místní skupiny ve Stříbře 

a nové publikace Právní dějiny církví ve všech katolických farnostech plzeňské diecéze. 

 Vyzýváme členy Společnosti pro církevní právo, aby se nechali inspirovat 

a propagovali činnost Společnosti, Revue církevního práva, církevněprávní a konfesněprávní 

literaturu, což je možné i v době zdravotních omezení. 

 

 
 

Nástěnka Společnosti pro církevní právo před chrámem Všech Svatých ve Stříbře. 

Foto Bc. František Kratochvíl 
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Vzpomínka na Ing. Jiřího Vaingáta  
 

Není tomu tak dlouho, co jsme v širším kruhu vedení Společnosti pro církevní právo 

vzpomínali na kolegu a přítele, tajemníka SPCP Ing. Jiřího Vaingáta (10. 4. 1940 – 3. 6. 

2015). Jiří se narodil v těžkých časech, na počátku druhé světové války, kdy německá vojska 

vítězně táhla Evropou. Nejspíše to byl důvod, proč dostal jméno Jiří, podle britského krále 

Jiřího VI., tedy panovníka země, která čelila jako jediná hrdinně nacistickému běsnění. 

Vystudoval gymnázium ve Vršovicích, poté České vysoké učení technické v Praze a pracoval 

jako geodet.  

 Vždy jsme s ním slavili jeho dubnové narozeniny, které jsme někdy spojovali 

s oslavou jeho jmenin ve svátek sv. Jiří mučedníka. Jiří Vaingát s námi prožil nelehké 

stěhování Společnosti pro církevní právo z kanceláře v dominikánském klášteře v Praze do 

nových prostor v Sudoměřské 25 v Praze na Žižkově. Jako tajemník SPCP působil v letech 

2006–2013. 

 V tomto roce si připomínáme jeho nedožité 80. narozeniny a výročí pěti let od jeho 

odchodu na věčnost. Rádi vzpomínáme na jeho přátelství a pomoc, i na jeho vyprávění 

o cestách po světě, které podnikal několikrát do roka se svou manželkou. 

 

 

Tajemník společnosti Ing. Jiří Vaingát přebírá diplom u příležitosti oslavy 20. výročí založení 

Společnosti pro církevní právo dne 15. prosince 2013, v barokním refektáři dominikánského kláštera 

sv. Jiljí v Praze. 

Foto Antonín Krč 
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Polednice  
V těchto dnech, kdy jsou učitelé odloučeni od svých žáků a studentů, občas uvažují o tom, co zlepšit. 

Vyžaduje to ovšem součinnost také z druhé strany. Následující báseň nám zaslal jeden z kolegů. 

Zachovává perfektně styl Karla Jaromíra Erbena, vystihuje původní verš a rým a je absolutně výstižná: 

U tabule dítě stálo, šklebilo se náramně. 

Čímpak asi učitelka ukáznit si troufá mě? 

Řehoní se dítko drze, učitelce v bledou líc,  

ať se jenom úča vzteká, ví, že vlastně nesmí nic! 

 

Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena, 

když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena. 

"Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, upíra!" 

 

Když tu dveře ztichlé třídy, kostlivý hnát otvírá.... 

Pod plachetkou - však to známe - příšera se zjeví tu, 

dříve rozjívené děti náhle stojí v zákrytu. 

 

"Dej sem dítě!" zaburácí, "volala jsi, tady jsem!" 

"Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co? Radši mě si vem! 

Ty si sbalíš děsné dítko - horší přijdou do školy - 

a mne za zmizení žáka odbor školství osolí. 

 

Mě si vezmi, Polednice, konečně tak najdu klid! 

Kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít. 

Ať se kde chce co chce šustne, kdo je vinen ze všech zel? 

Kdo je volán jako pucflek? Zcela jistě učitel! 

 

Když si páťák místo džusu dá pořádný rumu lok, 

na koho se ukazuje? Zanedbal to PEDAGOG! 

Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok, 

v ruce láhev od čikuli... kdo je vinen? PEDAGOG! 

 

Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok, 

kdopak za to zvěrstvo může? Jen a pouze PEDAGOG! 

Že děťátko v třetí třídě pohačá si druhý rok, 

kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád’? PEDAGOG! 

 

Tak to vidíš, Polednice, škoda mluvit, hanba klít, 

proto radši mě si vezmi, ať mám jednou pro vždy klid." 

Polednice hlavu skloní, slza z oka skane jí. 

Šeptá: "Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí." 

 

Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá, 

chápe už, proč pro tu ženu není příliš děsivá… 
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Gratulace 
 

Dne 28. dubna 2020 se dožil 45 let Mgr. Stanislav Pšenička, právník působící ve státní 

správě, dlouholetý člen pracovního výboru Společnosti pro církevní právo a výkonný redaktor 

Revue církevního práva. 

Dne 11. května 2020 oslaví 70. narozeniny Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář ve farnosti 

Nové Město na Moravě, děkan děkanství žďárského a soudce Diecézního církevního soudu 

v Brně. 

 

 
 

Kostel sv. Ludmily v Praze na Královských Vinohradech se státními vlajkami České republiky 

Foto Jan Svatoš 
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