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Prof. Jiří Rajmund Tretera oslavil životní jubileum 
 

V pondělí 8. června 2020 oslavil P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP své 80. narozeniny. 

Vzhledem k veřejným zdravotním omezením se oslava uskutečnila v úzkém kruhu jeho 

řádových spolubratří z pražského dominikánského konventu sv. Jiljí v současném refektáři 

kláštera.  

 Pozvání přijal Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, s nímž 

pojí oslavence více než čtyřicetileté přátelství, které započalo během jejich spolupráce 

v podzemní církvi. Oslavy se zúčastnili rovněž o. MUDr. Lukáš Jan Fošum OP, provinciál 

České dominikánské provincie a převor pražského kláštera o. Filip Boháč OP. 

 

 
 

Slavnostní přípitek: zleva Jiří Rajmund Tretera, Dominik kardinál Duka, za ním provinciál Lukáš Jan 

Fošum OP a Kliment Mikulka OP. 

Foto Antonín Krč 

 

Na začátku oslavy předal Dominik kardinál Duka oslavenci knižní Poctu Jiřímu Rajmundu 

Treterovi, kterou připravili jeho kolegové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy doc. Záboj 

Horák a dr. Petra Skřejpková. Pocta vyšla necelý týden před oslavou a vydalo ji pražské 

nakladatelství Leges pod vedením jeho šéfredaktorky a bývalé studentky prof. Tretery na 

pražské právnické fakultě dr. Jany Sladké Hyklové. Do Pocty přispělo 36 autorů, žáků a přátel 

prof. Tretery z České republiky, Slovenska, Spojeného království, Německa a Polska.  
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Jiří Rajmund Tretera převzal Poctu. 

                                                                                                       Foto Antonín Krč 

 

V druhé části oslavy se uskutečnil přátelský rozhovor oslavence s bratřími a kardinálem 

Dukou. Od 18.30 předsedal provinciál řádu slavné mši svaté v kostele sv. Jiljí, jíž se jako 

koncelebranti zúčastnili bratří z pražského kláštera včetně o. Rajmunda Tretery. Ve svém 

mohutném kázání poděkoval o. provinciál prof. Treterovi za jeho pomoc při rozvoji 

dominikánského řádu i za jeho významnou vědeckou a duchovní činnost na pražské právnické 

fakultě. Zdůraznil, jak dílo milosti Boží působí ve svých služebnících. 
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Medaile sv. Víta pro předsedu SPCP 
 

Během své narozeninové oslavy 8. června 2020 v refektáři kláštera sv. Jiljí obdržel prof. Jiří 

Rajmund Tretera medaili sv. Víta, osobní medaili J. Em. Dominika kardinála Duky, 

arcibiskupa pražského a primase českého. Medaili mu předal pan kardinál osobně. 

 

 

 

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vyšla 
 

Pražské nakladatelství Leges vydalo minulý týden 

knižní poctu profesoru Jiřímu Rajmundu Treterovi 

k jeho 80. narozeninám. Své osobní věnování napsal 

Dominik kardinál Duka OP. Příspěvky 36 autorů 

jsou věnovány církevnímu právu, konfesnímu právu, 

právním dějinám církví, biblistice, římskému právu, 

teorii práva, právu životního prostředí, finančnímu 

právu a zdravotnickému právu. 

 Pocta je holdem církevnímu právu jako 

základnímu pilíři světové právní kultury a současně 

dokladem o jeho spojitosti s dalšími právními 

obory. Na obálce Pocty je otištěna fotografie kostela 

sv. Mikuláše v Prostiboři u Tachova. Jiří Rajmund 

Tretera tento kostel vlastnoručně opravoval 

v 80. letech pod vedením legendárního P. Hugo 

Pitela, OPraem., faráře v Kladrubech u Stříbra. 
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K šedesátinám doc. Damiána Němce OP 
 

V červnu letošního roku se dožívá krásného mladého věku 60 let docent Damián Němec OP, 

vedoucí Katedry církevních dějin a církevního práva Univerzity Palackého v Olomouci 

a předseda místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci. 

Jubilant se narodil Marii a Oldřichovi 

Němcovým 18. června 1960 v Boskovicích 

jako nejmladší, páté dítě. Jeho staršími 

sourozenci byli bratři Oldřich (1952) 

a Antonín (1954–1977) a sestry Marie 

(1956) a Anežka (1957). Dostal jméno Jan 

a byl 3. července 1960 pokřtěn ve farním 

kostele v Rájci nad Svitavou, kde tehdy 

rodina bydlela. Své dětství a dospívání prožil 

v Blansku, kam se rodina v roce 1962 

přestěhovala.  

Vzhledem k tomu, že celá rodina 

vyznávala aktivně katolickou víru, nebyl 

po absolvování základní devítileté školy 

v Blansku (1976) doporučen z kádrových 

důvodů ke studiu na gymnáziu. Byl přijat 

na Střední průmyslovou školu strojnickou 

v Jedovnicích u Blanska, na obor přístrojová 

a automatizační technika, na níž roku 1980 

maturoval. Poté do roku 1986 pracoval jako 

projektant v oddělení řízení výroby 

v podniku Kovoprojekt Brno. Během této 

doby také absolvoval základní vojenskou 

službu v Praze (1981–1983) u Armádního 

uměleckého souboru Víta Nejedlého jako 

zpěvák. 
 

Damián Němec jako sólista pěveckého sboru Dvořák 

v Uherském Brodě. 

Foto Monika Menke 

 

Po dvou neúspěšných pokusech byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, kde do roku 1990 studoval a byl formován 

v tamějším semináři. Zúčastnil se tam aktivně sametové revoluce jako místopředseda 

stávkového výboru (jeho předsedou byl Vojtěch Eliáš). Poslední ročník studií absolvoval 

na obnovené Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

V Olomouci přijal také 20. ledna 1991 jáhenské a 29. června 1991 kněžské svěcení (viz 

fotografie na titulní straně těchto Aktualit). 
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 Do podzemně působícího dominikánského řádu vstoupil roku 1977, nejprve jako 

terciář. V roce 1986 byl v Perné u Mikulova přijat do noviciátu prvního řádu a jméno Damián 

obdržel při prvních řádových slibech v roce 1987 v Klentnici u Mikulova. Slavné sliby v řádu 

složil do rukou provinciála Dominika Duky OP v kostele sv. Jiljí v Praze 14. května 1990. 

Tím skončila „doba hájení“ a následovala „doba funkcí“, která přetrvává doposud. 

V roce 1993 se Damián Jan Němec stal převorem olomouckého dominikánského konventu 

Neposkvrněného Početí Panny Marie. V roce 1995 si v souladu s tehdy platnými státními 

předpisy nechal pro zjednodušení zapsat do svých osobních dokladů své řádové jméno 

Damián místo křestního jména Jan. Teprve později státní předpisy umožnily zápis dvou jmen 

do osobních dokladů, což jiní bratří s radostí využili, Damián se však rozhodl k tomu již 

nevracet. 

V lednu 1998 byl zvolen provinciálem České dominikánské provincie a své oficium 

vykonával do ledna 2002. 

Svá postgraduální teologická studia absolvoval v letech 1991–2002 na Papežské 

teologické fakultě ve Vratislavi ve specializaci kanonické právo, pod vedením prof. Edwarda 

Góreckého. V roce 2003 obhájil doktorát na základě disertace Vývoj České dominikánské 

provincie v letech 1948–1997. V roce 2008 se habilitoval v oboru teologie na Univerzitě 

Palackého v Olomouci, téma jeho habilitační práce znělo Konkordátní smlouvy Apoštolského 

stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2007).  

 

K hlavním okruhům vědeckého 

zájmu doc. Damiána Němce 

patří právo řeholní, manželské 

a oblast vztahu církví a státu se 

zaměřením na konkordátní 

právo. Mezi jeho přední 

monografie náleží Manželské 

právo katolické církve s ohledem 

na platné české právo z roku 

2006 a Concordat Agreements 

between the Holy See and the 

Post-Communist Countries 

(1990–2010) z roku 2012.  

 

 

 

Damián Němec v rozhovoru s Konštancem Adamem OP, 

soudcem Římské roty, na konferenci ve Spišské Kapitule 

v srpnu 2018.                   Foto Monika Menke 

 

Z poslední doby můžeme zmínit knihu Registrácia cirkví a náboženských spoločností 

v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine, jejímž byl editorem, a stať Spiritual 

Care in Healthcare Facilities in the Czech Republic v knize Spiritual Care in Public 

Institutions in Europe, vydané v Berlíně v roce 2019.   
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 Kromě své mateřštiny hovoří doc. Němec plynně francouzsky, německy, anglicky, 

španělsky a polsky a své jazykové znalosti uplatňuje na mnoha zahraničních konferencích.  

Doc. Damián Němec je dlouholetým hlavním vyučujícím církevního kanonického práva 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a zároveň garantem 

a vedoucím její Katedry církevních dějin a církevního práva. Jeho velkou zásluhou je převzetí 

úkolu vyučovat církevní kanonické právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. Dosud vedl téměř 100 diplomových či bakalářských prací a vychoval několik 

doktorandů. V dominikánském řádu, v církevní a akademické sféře vykonává kromě toho 

mnohá oficia a je členem vědeckých rad několika zahraničních periodik. 

K jeho zálibám patří liturgie a zpěv. V současnosti působí v dominikánské schole 

v Olomouci a jako člen a sólista pěveckého sboru Dvořák v Uherském Brodě. 

Ke krásnému jubileu a do mnoha dalších řeholně a lidsky, odborně i kněžsky plodných let 

přeji našemu milému panu docentovi, kolegovi, otci i bratrovi: mnogaja i blagaja ljeta. 

 

Monika Menke 

 

Několik osobních vzpomínek na mého 

spolusvěcence bratra Damiána 
 

Je to až k nevíře, kolik společných věcí mám s bratrem Damiánem Němcem společných. 

Astrologii sice nevěříme, takže asi nebude důležité zjištění, že jsme oba narozeni ve znamení 

Blíženců.  

 Ale zajímavější je jistě to, že je mezi námi věkový rozdíl dvaceti let a že slavíme své 

narozeniny, včetně kulatých, vždy v témže roce. Letos jsou to v mém případě osmdesátiny a u 

Damiána šedesátiny.  

 Ale ještě mnoho dalších věcí máme společných. Oba jsme se stali členy dominikánské 

rodiny postupně. Každý z nás byl nejprve terciářem a teprve poté jsme byli oba přijati do 

noviciátu prvního řádu. Bratr Damián byl do noviciátu přijat o rok dříve než já.  

 Tenkrát jsme se ovšem neznali a ani znát nesměli. Já jsem totiž studoval na utajeném 

Generálním studiu bratří dominikánů, zatímco bratr Damián byl přijat do semináře a na 

fakultu v Litoměřicích, kde o něm nesměli vědět, že je dominikán. Obě skupiny kandidátů 

kněžství v dominikánském řádu sice navzájem věděly, že existují, ale nesměly navzájem znát 

svá jména, ani po nich pátrat.  

 Ano, utajení pro případ výslechů na StB bylo nutné, a navíc ti, kdo studovali 

v Litoměřicích, byli vždy v nebezpečí, že je ze studií vyhodí, kdyby se o nich státní orgány 

dověděly, že jsou tajnými řeholníky. Vždyť tomu nebylo tak dávno, co se náš představený 

otec Dominik Duka na podzim 1982 vrátil z vězení. 

Zato od roku 1990, když jsem již pracoval ve farnosti sv. Jiljí v Praze jako jáhen, jsme 

se rychle sblížili, ačkoliv já jsem byl v Praze a on v Olomouci. Velice nás sblížil společný 

zájem o církevní kanonické právo a konfesní právo. 

 V červnu 1991 nás spojila ještě více společná událost. Pět dnů jsme strávili 

na přísných exerciciích před kněžským svěcením, které proběhly v klášteře sester 
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dominikánek ve Střelicích u Brna a potom jsme byli v sobotu dne 29. června 1991 vysvěceni 

olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem v dávném dominikánském kostele 

sv. Michaela Archanděla v Olomouci. Klečeli jsme a leželi v prostraci vedle sebe. 

Dalším společným zážitkem bylo mé habilitační řízení dne 27. ledna 1993, v předvečer 

svátku sv. Tomáše Akvinského. Tehdy byl mezi členy habilitační komise a oponenty na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy i Mgr. Jan Damián Němec. Kde jinde by naše fakulta 

vzala teologa, který současně rozumí církevnímu právu a je z jiné univerzity než z Karlovy? 

A tak jsem se také díky bratru Damiánovi stal docentem. 

Další velký společný zážitek byla volba provinciála České provincie řádu bratří kazatelů 

dominikánů v Olomouci na konci ledna roku 1998. Tehdy již končil své třetí volební období 

náš dosavadní provinciál a obnovitel řádu ve svobodné společnosti otec Dominik Duka, který 

podle Stanov a nařízení řádu již nemohl být na další období za provinciála volen. Tehdy jsem 

byl poprvé a naposled zvolen za svůj pražský klášter za člena volební kapituly, která byla 

tehdy třináctičlenná. A jak to tak bývá, provinciál nebyl zvolen hned. Ale moc dobře si 

pamatuji, že jsem byl mezi těmi, kdo usilovali o zvolení otce Damiána. To víte, kanonisté se 

musí podporovat. 
 

Jiří Rajmund Tretera 

 

Velká radost: Mariánský sloup na Staroměstském 

náměstí stojí 
 

Ve čtvrtek 4. června 2020 vztyčila občanská 

iniciativa Společnost pro obnovu mariánského 

sloupu v Praze na Staroměstském náměstí po téměř 

102 letech sloup, na jehož vrchol umístila sochu 

Panny Marie.  

 Konečně se splnilo to, co jsme oznámili již 

na stránkách tohoto periodika č. 2/2020/1, kdy 

jsme v článku Jiřího Rajmunda Tretery Obnova 

mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří 

k českému národu přivítali historické rozhodnutí 

o umístění sloupu učiněné zastupitelstvem hlavního 

města Prahy dne 23. ledna 2020. 

V té době nikdo z nás netušil, jak strašlivá 

událost nás a celý svět postihne. V době všech 

velkých morových ran bylo zvykem křesťanů 

modlit se za vysvobození z tohoto neštěstí, 

za všechny, kdo onemocní a za zdravotníky 

a kněze, kteří s nákazou bojují. To se stalo i v březnových a dubnových dnech tohoto roku na 

celém světě i u nás.  
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Pro nás platí to, co při oslavě 80. narozenin otce Jiřího Rajmunda Tretery prohlásil 

jeden mladý dominikánský kněz a teolog: Panna Maria na sloupu opět šlape na draka, symbol 

zla a současné nákazy. Mariánský sloup v Praze je nejen symbolem záchrany Prahy před 

cizími vojsky, ale před novodobou morovou nákazou.  

 

Autor textu: Záboj Horák, autor fotografie: Jakub Nagy 

 

 

Noc kostelů již zítra 

Zítra, v pátek 12. června 2020, se v České republice koná další ročník Noci kostelů. 

V letošním ročníku je u nás i přes zdecimování zhoubnou nákazou přihlášeno téměř 1200 

kostelů a modliteben. Místní skupina Společnosti pro církevní právo ve Stříbře spolupracuje 

s organizátory Noci kostelů ve Starém Sedle–Racově u Tachova, kde bude veřejnosti 

zpřístupněn místními věřícími nově zrekonstruovaný kostel sv. Martina, o němž jsme 

informovali v Aktualitách č. 4/2020/2 a uveřejnili obrazovou přílohu. Více informací 

naleznete na internetové stránce https://www.nockostelu.cz/kostel/8254/.  
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