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Quo vadis  

Jiřímu Rajmundu Treterovi k narozeninám 
 

„Proč, odkud a kam“, 

kráčíš, člověče? 

Já nevzdělanec, se ptám, 

jen k víře Boží dospěvše. 

 

Hlad vědění nitro svírá, 

má nevědomost trpí žízní. 

A duše moje pošetilá, 

odpověď hledá v Jeho přízni. 

 

„Proč, odkud a kam“, 

kráčíš, člověče? 

Šepotem znělo: Bůh ví kam, 

a život lidský byl zpečetěn. 

 

Nekráčí každý cestou pravdy, 

iluze často dává krokům směr. 

Tu cestu pak změní jednou navždy, 

kdyby člověk na Tvůrce zapomněl. 

 

„Proč, odkud a kam“, 

kráčí ve své osmdesátce 

člověk, sluha Boží a křesťan? 

Z dálky čtu v jeho očích odpověď- 

jež stojí v Knize knih, právě tam … 

vždyť Hospodin je náš rádce. 

 

Teologie je věrná družka Vaše, 

manželka, paní, také vládkyně. 

Svou cestu pozemskou jste již našel, 

a právnická fakulta je Vaše boží svatyně. 

 

Nechť klopýtnutí na této cestě cenné, 

nezpůsobí nic víc než Vyšší práh, 

který musíte překonávat denně, 

a odpověď vy i On vidí ve hvězdách ... 

 

 

Jan Hájek  

jáhen CČSH  

námořník 
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Oslava narozenin J. R. Tretery odvolána 
 

83. večer Společnosti pro církevní právo, při němž jsme měli v úmyslu v pondělí 8. června 

2020 die cadente oslavit 80. narozeniny našeho předsedy, a který jsme již dlouhé měsíce 

dopředu připravovali do barokního refektáře dominikánského kláštera sv. Jiljí, musíme 

s lítostí vzhledem k veřejným zdravotním omezením odvolat. 

 Oslava narozenin se uskuteční na pozvání konventu sv. Jiljí v úzkém kruhu řeholních 

spolubratří. Účast přislíbil Dominik kardinál Duka OP, pražský arcibiskup a primas český. 

 

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi v tisku 
 

Před několika dny jsme byli informováni, že knižní Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, 

plánovaná jako překvapení k datu 8. června 2020, byla nakladatelstvím Leges předána do 

tisku. Kniha má 448 stran a obsahuje příspěvky 36 autorů, přátel a žáků oslavence. Věříme, že 

bude ke dni oslavy k dispozici. Každému autoru bude zaslán výtisk, spolupracovníkům na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy předán interní poštou. 

 

Nové číslo Revue církevního práva rozesláno 
 

V úterý 26. května 2020 byl z tiskárny Tomos, a. s. v Praze 4 vyskladněn celý náklad 1000 

výtisků nejnovějšího Revue církevního práva č. 79–2/2020. 

 Ve středu 27. května dopoledne převzali časopisy tajemník SPCP Jan Svatoš 

a místopředseda doc. Záboj Horák od paní Jany Noskové, vedoucí knihkupectví Oliva, 

v Husově 8 v Praze na Starém Městě. 788 výtisků bylo ihned převezeno do Prahy-Vysočan 

k rozeslání prostřednictvím PostServisu České pošty. 

 

 
 

Revue církevního práva a kniha Právní dějiny církví ve výkladní skříni knihkupectví Oliva. 

Foto Jan Svatoš 
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Tajemník Společnosti pro církevní právo Jan Svatoš v PostServisu v Praze-Vysočanech po vyložení 

výtisků Revue církevního práva. 

Foto Záboj Horák 

 

678 výtisků rozeslala pošta členům Společnosti pro církevní právo, předplatitelům, odborným 

recenzentům článků a dalším čtenářům v České republice. 110 výtisků odešlo na adresy 

čtenářů na Slovensku, v dalších zemích Evropy a v zámoří, včetně významných knihoven 

v USA (např. Library of Congress).  

 V následujících dnech bylo dalších 50 výtisků uspořádáno do balíčků pro autory 

článků, poznámek, interview, recenzí, informací a dalších příspěvků a odesláno přímo 

z redakce. Takže téměř celý tisícový náklad byl rozeslán, zbývá několik desítek exemplářů, 

které rádi zašleme na žádost každému, kdo o to projeví zájem. 

 Plné znění Revue církevního práva naleznete na internetových stránkách 

http://spcp.prf.cuni.cz/rcp/79/rcp79.pdf.  

http://spcp.prf.cuni.cz/rcp/79/rcp79.pdf
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Výtisky Revue církevního práva č. 79–2/2020 na paletě na rampě v PostServisu v Praze-Vysočanech. 

Foto Jan Svatoš 
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