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První svaté přijímání ve Stříbře
Dne 7. června 2020 při slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupilo ve Stříbře v děkanském
kostele Všech svatých k prvnímu svatému přijímání sedm dětí. Přípravu dětí ke svátostem
vedl P. Miroslav Martiš, SChLJ,1 který je farářem ve Stříbře a v Kladrubech. Jedné
z přípravných hodin náboženství pro děti ve Stříbře se už v lednu letošního roku zúčastnili
i P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP a doc. Záboj Horák.
Děti i dnes vzpomínají na vyprávění prof. Tretery a doc. Horáka z dějin
dominikánského řádu o vidění, které měla matka sv. Dominika blahoslavená Jana z Azy před
narozením svého syna, totiž že se jí narodil pes s hořící loučí v tlamě, který zapaluje láskou ke
Kristu celý svět. A také o slovní hříčce, kterou si v souvislosti s uvedenou pověstí současníci
prvních dominikánů vytvořili. Jak místo dominicanes (latinsky dominikáni) začali
dominikánům říkat Domini canes – psi Páně. Tedy Pánu Ježíši oddaní jako bývají psi oddaní
člověku.
Mgr. Vladislava Buchová

Ještě jednou k Noci kostelů
Jak jsme již avizovali v předchozích Aktualitách SPCP, byla i letos připravena v naší zemi
Noc kostelů, a sice na pátek 12. června 2020, bezprostředně po oslavě zasvěceného svátku –
slavnosti Těla a Krve Páně (Božího Těla), která se v katolických kostelích a někde i tradičně
vyjitím průvodem z kostela slavila ve čtvrtek 11. června.
Při každoroční Noci kostelů v několika zemích Evropy (od Estonska po Českou
republiku) farnosti a sbory různých církví otevírají ve večerních hodinách své kostely,
modlitebny a kaple široké veřejnosti, aby si je prohlédla. Pro návštěvníky těchto
bohoslužebných prostor je současně připravován program, přednášky, umělecká vystoupení,
předčítání ze světové literatury, komentované prohlídky, někdy i posezení na farních
zahradách.
Je obdivuhodné, že v letošním výjimečném roce, i po tolika omezeních ze zdravotních
důvodů, se do akce v České republice zapojilo více než 1 100 kostelů a modliteben a bylo
zaznamenáno více než 205 000 návštěvnických vstupů. Příští Noc kostelů se bude konat
v pátek 28. května 2021. Vedení Společnosti pro církevní právo každoročně podporuje tuto
velmi potřebnou akci, kterou se církve otevírají i málo informované veřejnosti, která trpí
zkreslenými představami o církvích a křesťanství.
Jako malou ukázku, jak Noc kostelů probíhá, připojujeme plakátek, kterým farní
duchovní správa v Praze–Klánovicích pozvala veřejnost na program v kapli Nanebevzetí
Panny Marie. Duchovnímu správci kanovníku dr. Vojtěchu Eliášovi gratulujeme.
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SChLJ: Senior Chaplain – Chapelain Supérieur – Cappellanus Maior – kaplan jurisdikce Vojenského
a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Pozn. red.
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Noc kostelů v Praze–Klánovicích

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích.
Foto Záboj Horák
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Útok na Mariánský sloup v Praze
V neděli 21. června 2020, v den slunovratu, napadla Mariánský sloup na Staroměstském
náměstí v Praze malá skupina vandalů. Jeden z nich zapálil u paty sloupu špinavé hadry.
Požár ihned odstranila hlídka strážníků Městské policie Praha a 42-letého hlavního pachatele
zadržela. Znečištění paty sloupu bylo během několika hodin odstraněno antigrafitovou
firmou.
K incidentu došlo jen několik týdnů po umístění Mariánského sloupu, kde ho každý
den obdivovalo množství obyvatel a návštěvníků Prahy, včetně členů redakční rady tohoto
periodika Společnosti pro církevní právo.

Pražské vysoké školy připomněly 70. výročí
popravy JUDr. Milady Horákové a druhů
Dne 27. června si připomněla demokratická veřejnost v České republice včetně pražských
vysokých škol den památky obětí komunistického režimu, který se slaví o výročí popravy
poslankyně a právničky JUDr. Milady Horákové a dalších tří hrdinů. Na její mateřské
Právnické fakultě Univerzity Karlovy byl tak jako na dalších vysokých školách vyvěšen
plakát zobrazující její podobenku s nápisem ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY. Tuto skutečnost
je jistě nutné v dnešních dnech stále připomínat.

Průčelí Právnické fakulty Univerzity Karlovy v týdnu kolem 27. června 2020. Foto Záboj Horák
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Jiří Rajmund Tretera nositelem medaile Právnické
fakulty Univerzity Karlovy
V pondělí 29. června 2020 obdržel P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP na slavnostní schůzi
Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti svých
80. narozenin z rukou děkana fakulty prof. Jana Kuklíka pamětní list a pamětní medaili
Právnické fakulty jako ocenění a poděkování za svou důležitou a neúnavnou pedagogickou
a publikační činnost v oborech církevního práva, konfesního práva a právních dějin.
Slavnostnímu předání a přípitku v reprezentačním sále fakulty byli přítomni všichni
členové sjednocené katedry právních dějin, mezi nimi i mnozí bývalí studenti prof. Tretery.
Na akci byla rovněž prezentována publikace Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, do níž
autorsky přispělo i sedm učitelů a tři doktorandi na katedře právních dějin.

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí její Katedry právních dějin
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., zahajuje slavnostní schůzi katedry.
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Děkan prof. Jan Kuklík předává prof. J. R. Treterovi pamětní list a pamětní medaili.
Foto Záboj Horák

Doktorandi a mladí pracovníci Katedry právních dějin při slavnostním zasedání katedry. Zleva:
Mgr. Jan Beránek, Mgr. Tereza Blažková, JUDr. Adam Csukás, JUDr. Ivana Bláhová, Ph.D.,
JUDr. Daniela Králíková-Němečková, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek, Mgr. Václav Dvorský,
JUDr. Marek Novák, Mgr. Dominik Macek, Mgr. Kamila Stloukalová.
Foto Záboj Horák
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Dne 28. června 2020 se v děkanském kostele ve Stříbře konala oslava 85. narozenin a 55 let
od přijetí kněžského svěcení arciděkana a dlouholetého faráře ve Stříbře A. R. D. Mgr. Jiřího
Hájka. Slavné mše svaté se zúčastnil generální vikář Diecéze plzeňské A. R. D. Mgr. Jakub
Holík, který pronesl kázání.
Dne 18. července 2020 oslaví své 50. narozeniny R. D. PaedDr. ICLic. Michal
Podzimek, Ph.D., Th.D., soudní vikář Diecézního soudu litoměřické diecéze se sídlem
v Liberci, vyučující na Katedře filosofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci, kaplan pro pastoraci vysokoškoláků v Liberci.
Dne 23. července 2020 oslaví své 55. narozeniny mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka,
Ph.D., SChLJ, vedoucí výcvikového oddělení Útvaru rychlého nasazení Policie České
republiky, jáhen u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze–Novém Městě a policejní
kaplan.
Dne 30. července 2020 oslaví své 65. narozeniny Mons. Michael Slavík, Th.D., prelát
Jeho Svatosti, biskupský vikář arcibiskupa pražského pro pastoraci, kanovník Metropolitní
kapituly u sv. Víta v Praze.

Mons. Jan Daněk odešel na věčnost
Dne 23. června 2020, posilněn svátostmi, byl věčným Veleknězem ve věku 70 let povolán
jeho věrný služebník Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě a děkan
žďárský, soudce a obhájce svazku Diecézního církevního soudu v Brně, dlouholetý člen
Společnosti pro církevní právo. Pohřební mše svatá byla slavena 29. června 2020 v kostele sv.
Kunhuty v Novém Městě na Moravě, poté byl uložen do kněžského hrobu na místním
hřbitově.
R. I. P.
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