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Strasbourg, University of Strasbourg, headquarters of Revue de Droit Canonique, September 2015. Photo by Záboj  

13. březen 2023: Katolická akademie Die Wolfsburg v Mülheimu nad Ruhrem. Essenský biskup Dr. Franz-Josef Overbeck zaha-

juje 58. třídenní vědeckou konferenci Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche. 

Foto Záboj Horák 
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Právnická fakulta Univerzity Karlovy stojí  
při Ukrajině 

 

 
 

24. února 2023, rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu: nad Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 

opět zavlála na hlavním stěžni ukrajinská vlajka. 

Foto Záboj Horák 

Pocta české vědě 
 

RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel (ed.), Taxation, Religions and Philosophical and Non-

Confessional Organisations in Europe/Fiscalités, religions et organisations philosophiques 

ou non confessionnelles en Europe, Editorial Comares, Albolote (Granada), 2023, 256 p., 

ISBN 978-84-1369-508-2. Na první straně čteme: 

This volume is dedicated to Jiří Rajmund Tretera, distinguished scholar and priest, who 

was elected to the European Consortium for Church and State Research in 2007 and has 

been an emeritus member since 2017. 
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Radostná inaugurace nového prezidenta  
České republiky 

 

V posledním čísle tohoto periodika jsme na s. 2 přinesli zprávu o významné a pro nás tak 

radostné události z 28. ledna 2023 pod názvem General Petr Pavel elected President of the 

Czech Republic. Byl zvolen přesvědčivou většinou v druhém kole voleb při mimořádné účasti 

voličů, jimiž jsou všichni občané České republiky, kteří dosáhli věku 18 let. Volba prezidenta 

přešla v roce 2012 změnou ústavního zákona z parlamentu na lid. 

Dnem inaugurace a počátku funkčního období nového prezidenta byl 9. březen 2023. 

Nově zvolený prezident Pavel slavnostně přijel v 11.50 na Pražský hrad a ve 12.00 se 

účastnil společného oběda s předešlým prezidentem Milošem Zemanem.  

 

 

Petr Pavel a Miloš Zeman s manželkami při obědě na Pražském hradě. 

Foto správa Pražského hradu 

Ve 14.00 hodin vstoupil prezident Petr Pavel do pozdně gotického sálu, zbudovaného za čes-

kého krále Vladislava II. (1471–1516), který byl od založení Československa v roce 1918 

místem volby československého prezidenta. Až do roku 1938 to byl jediný sál, který pojal 

všech 450 členů tehdejšího Národního shromáždění (300 poslanců a 150 senátorů), kteří byli 

voliteli prezidenta. Natrvalo zůstal Vladislavský sál místem, kde prezidenti Československa 

a od roku 1993 České republiky skládají ústavou předepsaný slib s pravicí položenou na Ús-

tavě republiky a tím okamžikem se ujímají úřadu prezidenta republiky. To se stalo i tentokrát. 
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Prezident Petr Pavel po složení slibu přednesl svůj první projev ve funkci hlavy státu, 

v němž během 15 minut nastínil zásady, kterými se chce řídit během pětiletého období, na 

které byl podle Ústavy zvolen.  

Obřadu se účastnili zástupci obou sněmoven Parlamentu České republiky (200 poslanců 

a 81 senátorů), Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu, Nejvyššího správního 

soudu i vláda České republiky v čele s premiérem Petrem Fialou.   

Slavnostního ceremoniálu se účastnili i oba žijící předchůdci Petra Pavla v úřadu 

prezidenta republiky Václav Klaus (2003–2013) a Miloš Zeman (2013–2023) i vdova po 

Václavu Havlovi, poslednímu prezidentu Československa (1989–1992) a prvním prezidentu 

České republiky (1993–2003) paní Dagmar Havlová. Byli přítomny i stovky čestných hostů.  

Ve 14.50 vystoupil prezident Petr Pavel na balkon prezidentského sídla na III. nádvoří 

Pražského hradu a pozdravil shromážděný lid.  

 

 
 

Pan prezident Petr Pavel s chotí Evou na balkoně prezidentské rezidence zdraví shromážděný lid. 

 

Foto správa Pražského hradu 

 

 

V 15.10 prezident Petr Pavel položil květiny k soše prezidenta Osvoboditele Tomáše 

Garrigue Masaryka (1918–1935) na Hradčanském náměstí. 

V 15.30 se prezident Petr Pavel setkal se svými hosty na číši vína ve Španělském sále 

Pražského hradu.  
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Překvapením bylo, že prezident přinesl v minulosti odcizenou prezidentskou vlajku a dal ji 

nad Pražským hradem vyvěsit.   

 

 
 

Na prezidentské standartě je umístěn velký státní znak České republiky, symbolizující tři české ze-

mě: Čechy, Moravu a Slezsko. Na červené stuze je bílý nápis se státním heslem, kterým je už od roku 

1920 Pravda vítězí (Veritas vincit). Zlaté lipové ratolesti označují český národní strom, kterým je lípa. 

 

Následovala účast prezidenta Pavla na jím vyžádané církevní oslavě, která už nebyla sou-

částí inaugurace. Její první fáze se konala v 18.00 v kapli svatého Václava, který je již po sta-

letí nazýván dědicem české země a je tak patronem všech českých knížat, králů a prezidentů. 

Jde o největší kapli uvnitř arcibiskupské katedrály na Pražském hradě, která je zasvěcena 

sv. Vítu, sv. Václavu a sv. Vojtěchu. V kapli je uprostřed umístěna rakev s tělem svatého 

Václava i jeho hlava. Z kaple vede vstup do velké věže katedrály, v níž jsou uchovávány ko-

runovační klenoty, tj. koruna svatého Václava, jak ji dal vyhotovit český král a římský císař 

Karel IV. (1346–1378), žezlo, říšské jablko, obřadní meč a královský plášť.  

Prezident Petr Pavel vstoupil do katedrály v 18 hodin společně s manželkou Evou a se sy-

ny Janem a Petrem. Na prahu chrámu je přivítal pražský arcibiskup Jan Graubner, primas 

český. V kapli sv. Václava následovala ekumenická bohoslužba za účasti kardinála Dominika 

Duky, emeritního pražského arcibiskupa, ostatních zástupců biskupského sboru a kapituly sv. 

Víta, i zástupců Ekumenické rady církví v České republice, jejíž předseda zahájil společnou 

modlitbu Otčenáš. Přítomen byl i vrchní zemský rabín, který obřad ukončil slavnostním 
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požehnáním. Poté přešli všichni do hlavní chrámové lodi, kde Česká filharmonie zahrála 

slavnostní koncert Te Deum od nejvějšího českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka 

(1841–1904).  

 

 
 

Pohled do chrámové lodi před zahájením koncertu Te Deum. 

 

Foto Dominika Hromková 

 

Celý první den svého prezidentství Petr Pavel zakončil ve 20.10 rozhovorem pro Českou tele-

vizi. 

Ze všech koutů České republiky přicházejí kladné ohlasy na důstojný, slavnostní, a přitom 

vkusný obřad inaugurace. Tak dobře působí slova nového prezidenta vybízející k občanské 

spolupráci. Prezident výslovně odmítá, že by česká společnost byla ostře rozdělena. Všichni 

doufají ve šťastná budoucí léta. Prezident je zde pro všechny a bude svůj vliv uplatňovat 

s citem a taktem.  

Vedle krásných projevů pana prezidenta je vysoce oceňováno i decentní vystupování první 

dámy republiky. Dokonce i to se našim ženám líbilo, jakým způsobem byla oblečena a jak 

během dne vhodně střídala své elegantní šaty. 

 

Text Jiří Rajmund Tretera a Záboj Horák 
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Metropole jižních Čech uctila svého duchovního  
zakladatele 

 

V pátek 10. března 2023 zažilo statutární město České Budějovice (Budweis), metropole již-

ních Čech, velikou událost: v gotickém kostele Obětování Panny Marie, původně dominikán-

ském (na obrázku dole), byly uloženy ostatky prvního zdejšího převora, kterým byl Jindřich 

Librarius OP. Byl to zpovědník a rádce 5. českého krále Přemysla Otakara II. (1253–1278). 

Slavnostní mši svaté, která uložení ostatků předcházela, předsedal kardinál Dominik Duka 

OP, emeritní arcibiskup pražský.  

Podle tradice je s osobou Jindřicha Libraria spojována iniciativa založení nejen dominikán-

ského kláštera v Českých Budějovicích, ale také samotného města. V dochovaném opisu kláš-

terní zakládací listiny je uvedeno datum jejího vystavení: 10. březen 1265. Toho dne purkrabí 

Hirzo, který byl správcem 

severněji položeného krá-

lovského hradu Zvíkov, 

lokátor města České Budě-

jovice, přidělil české domi-

nikánské provincii pozemky 

pro výstavbu kláštera. Toto 

datum je považováno za 

datum založení města. 

P. Jindřich Librarius OP byl 

převorem kláštera v průběhu 

počátku výstavby města 

a jako takový měl na ni roz-

hodující vliv. Zemřel roku 

1281 a již od své smrti byl 

uctíván jako blahoslavený. 

Horlivě prokazovaná úcta 

k němu trvala po celou dobu 

existence dominikánského konventu v Českých Budějovicích, až do jeho zrušení v období 

vlády císaře Josefa II., tedy po dobu 500 let. V té době bylo ale založeno biskupství českobu-

dějovické (1785) a České Budějovice jsou sídlem katolického biskupa do dnešních dnů. 
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Po převzetí kláštera piaristy a později redemptoristy úcta k bl. Jindřichu Librariovi pokra-

čuje, ovšem nedosahuje původní intenzity. V období komunistické totality po roce 1948 se 

téměř vytratila.  

Z inciativy Dominika kardinála Duky OP byl v roce 2019 zahájen průzkum místa pravdě-

podobného uložení Librariových ostatků. Výsledky tohoto průzkumu byly oznámeny veřej-

nosti na vědecké konferenci 28. ledna 2020. Kromě odhalení pohřební niky, identifikované 

později jako kaple sv. Vavřince, však průzkum vlastní nalezení ostatků nepřinesl. Ostatky 

byly nalezeny až při jeho druhé fázi, v září 2020, a to pod dochovaným oltářním kamenem 

kaple. Identifikaci ostatků potvrdilo mj. jejich datování za použití radiokarbonové metody 

C14. 

Slavnostní uložení ostatků P. Jindřicha Libraria OP, iniciátora založení města a prvního 

převora českobudějovického dominikánského kláštera v den 758. výročí založení města, je 

připomínkou bohaté historie královského a dnes statutárního města Českých Budějovic. Vý-

razem úcty dnešních obyvatel ke svým předchůdcům se stalo přejmenování části dosavadního 

Zátkova nábřeží od Hroznovy ulice k Solné brance v blízkosti soutoku řek Malše a Vltavy na 

Nábřeží Jindřicha Libraria. 

 

 
 

Doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budě-

jovicích, trvalý jáhen, přenáší relikviář s ostatky Jindřicha Libraria. 

 

„V osobě prvního převora místního dominikánského kláštera a zpovědníka krále Přemysla 

Otakara II. má naše město, jako jediné v České republice, doloženého hlavního iniciátora 
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a svědka nejen svého založení, ale také prvopočátku své existence“ řekla doc. Dagmar Ško-

dová Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice. 

 

Text a foto Jan Kotous 

 

 
První žena primátorkou statutárního města  

České Budějovice 
 

 

 

Při oslavách blahoslaveného Jindřicha Libraria OP aktivně vystupovala doc. Dagmar Škodová 

Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice (na obrázku).  

Narodila se v Českých Budějovicích (1977). Vyniká jak na poli vědy, zvláště sociologie, 

tak i v politické oblasti. Od roku 2019 je děkankou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. 

Je členkou Občanské demokratické strany. 

 

Foto Statutární město České Budějovice 
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Přijetí na českobudějovické radnici 
 

 

Zleva: JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, náměstek primátorky, MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského 

kraje, Dominik kardinál Duka OP, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, P. Dr. Zdeněk 

Mareš, Th.D., děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše, JUDr. Jan Kotous, Zuzana Kudláčková, ná-

městkyně primátorky. 

 

 
 

Nové publikace 
 

PAPALE, Claudio (ed.), Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali,  

Urbaniana University Press, Roma, 2023, 136 p., ISBN 978-88-401-9063-1. 

 

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Tax Law, Religion, Philosophical and Non-

Confessional Organisations in the Czech Republic, in: RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel 

(ed.), Taxation, Religions and Philosophical and Non-Confessional Organisations in Europe, 

European Consortium for Church and State Research, Editorial Comares, Albolote (Granada), 

2023, pp. 37–42, ISBN 978-84-1369-508-2. 
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58. mezinárodní konfesněprávní konference  
se sešla v Mülheimu nad Ruhrem 

 

 

Tři dny nabité přednáškami, diskusemi v plénu i ve skupinkách zažili účastníci 58. ročníku 

konference Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, která se uskutečnila jako každý 

březen v Mülheimu nad Ruhrem v Severním Porýní-Vestfálsku. Tentokrát to bylo ve dnech 

12. – 14. března 2023. Místem jejího konání byla jako vždy katolická akademie Die Wolf-

sburg, kulturní a vzdělávací středisko Biskupství Essen. Tématem byly Možnosti a hranice 

politiky státu vůči náboženství. 

Akademie se nalézá v jedné z nejprůmyslovějších oblastí Evropy, ale stojí na kraji rozsáh-

lých lesů, v nichž ještě na začátku 19. století žili vlci. Proto se akademie nazývá Wolfsburg.  

Vzpomněl jsem si na to s úsměvem, když jsem si uvědomil, že v posledních letech je ředitel-

kou akademie paní dr. Judith Wolf. Ta vedla podstatnou část letošního jednání. 

Konferenci zahájil essenský diecézní biskup Mons. Franz-Josef Overbeck, který se konfe-

rence po celou dobu účastnil jako diskutující (viz titulní stranu). 

První přednášku pronesl prof. Hans Ulrich Anke z Hannoveru, prezident církevního úřadu 

Evangelické církve v Německu (EKD), v níž provedl analýzu politiky státu vůči náboženství. 

Jejím hlavním úkolem má být zajištění individuální, kolektivní a kooperativní náboženské 

svobody.  

 

 
 

Přednáší prof. Hans Ulrich Anke, v čele předsednického stolu dr. Judith Wolf. 
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Poté se věnoval jednotlivým konfesněprávním oblastem, které jsou v současné „semaforo-

vé“ vládní koalici Spolkové republiky Německo na pořadu dne („férové“ odstranění státních 

příspěvků církvím, zlepšování právního postavení muslimů, přizpůsobení pracovního práva 

církví civilnímu právu atd.) 

Důležitou roli při posuzování konfesního práva Spolkové republiky Německo hraje, že jej 

v souladu se spolkovou ústavou vytvářejí jednotlivé spolkové země a podstatnou roli v něm 

hraje smluvní právo (Vertragsrecht). To tvoří konkordáty mezi jednotlivými spolkovými ze-

měmi (včetně všech zemí bývalé NDR) a veřejnoprávní smlouvy mezi spolkovými zeměmi 

a evangelickými církvemi a v některých zemích i se židovskými obcemi. 

Mezi dalšími přednášejícími byli prof. Heinrich de Wall z Univerzity Erlangen-Nürnberg, 

vedoucí vojenského rabinátu dr. Angelika Günzel z Berlína, prof. Hinnerk Wißmann 

z univerzity Müster, ministr a ředitel státní kanceláře spolkové země Severní Porýní-

Vestfálsko Nathanael Liminski z Düsseldorfu, dr. Dagmar Mensink z odboru náboženských 

záležitostí státní kanceláře spolkové země Porýní Falcko v Mohuči a prof. Janbernd Oebbecke 

z univerzity Münster. 
 

 

 

Zemský ministr Nathanael Liminski přednáší plnému auditoriu. 
 

 

Foto Oliver Müller, Biskupství Essen a Záboj Horák  

Text Záboj Horák 
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Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě u Kutné Hory (střední Čechy). 
 

Foto Jakub Nagy 
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