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Románský kostel sv. Jana a Pavla v zaniklé vsi Krteň na území městské části Praha 13 – Třebonice. Foto: Vojtěch Círus 
Romanesque church of Sts. John and Paul in former village of Krteň in the city district Prague 13 – Třebonice. Photo: Vojtěch Círus 
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Duchovní společenství studentů a učitelů 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy v novém 

rouchu 
Již od 15. dubna 2016 se scházelo několikrát do roka duchovní společenství studentů a učitelů 

Právnické fakulty UK, vždy při mši svaté v některém z pražských kostelů (poprvé to bylo 

v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích, několikrát v dominikánském kostele sv. Jiljí na 

Starém Městě a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad). Pokaždé 

následovala po mši svaté setkání v užším kruhu spojená s biblickou hodinou. 

 28. července 2020 jsme se setkali při mši svaté, slavené spolu s bratřími Řádu 

sv. Lazara Jeruzalémského v redemptoristickém kostele Panny Marie Matky ustavičné 

pomoci a  sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze na Malé Straně. Současně byl vytvořen plán 

pravidelných mší pro právníky jednou za měsíc. 

 Avšak nová veřejná omezení z důvodu nákazy vyhlášená v září 2020 nám tuto 

bohulibou činnost znemožnila. Protože nešťastná situace stále trvá, dospěli jsme po vzájemné 

konzultaci a modlitbě k tomuto řešení: zařazovat na www stránky Společnosti pro církevní 

právo záznam mešních čtení a evangelia na následující neděli a jejich výklad. Program 

zajišťují P. Jiří Rajmund Tretera OP a Záboj Horák za technické pomoci Tomáše Grundzy. 

 První nahrávka byla uskutečněna k datu neděle Božího slova, kterou svatý otec 

František vyhlásil na 3. neděli v mezidobí, tj. na 24. ledna 2021. 

 Druhá nahrávka, k mešním textům ze 4. neděle v mezidobí, tj. 31. ledna 2021, byla na 

internetové stránky umístěna den napřed, tj. v sobotu večer. Viz složku AKCE, KÁZÁNÍ 

PRO PRÁVNÍKY 

http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/ 

 

 
 

31. ledna 2021: kázání na mešní texty 4. neděle v mezidobí. 

http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/
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Tři nová sdružení při Společnosti pro církevní 

právo 
Na základě dotazníkového průzkumu zájmu o akce Společnosti pro církevní právo byly 

současně s vydáním Revue církevního práva č. 2/1995 založeny tyto čtyři semináře: 

právněhistorický, manželskoprávní, majetkového práva, konfesního a mezinárodního práva. 

Jejich složení bylo oznámeno na s. 156 uvedeného čísla Revue.  

 Z těchto seminářů se ujal pouze seminář konfesního práva, který byl na zasedání 

pracovního výboru Společnosti pro církevní právo 19. června 2000 transformován na Institut 

konfesního práva. 

 V současné době se však projevil zájem o založení několika nových specializovaných 

sdružení při Společnosti pro církevní právo, do nichž se mohou přihlásit jak členové této 

Společnosti, tak i další zájemci. Jde o pracovní skupiny pod tímto názvem: 

• Sdružení pro hmotnou podporu náboženských institucí (desátkové hnutí), 

• Sdružení pro podporu humanizace zdravotnictví, 

• Sdružení pro podporu výuky náboženství ve školách. 

Uvedená sdružení mají za úkol provádět ve svém oboru monitoring v příslušných oblastech, 

zajištění osobního angažování, upozorňování na nedostatky a podávání návrhů na zlepšení 

stavu.  

 Podrobnosti a návrhy budou uveřejněny v dalších číslech Zrcadla církve. 

 

 

Štěchovice a štěchovická farnost 
Necelých 30 km jižně od Prahy se nachází městys Štěchovice, veřejnosti známý především 

díky Štěchovické přehradě (vodní elektrárně) na Vltavě, legendě o „Štěchovickém pokladu“ 

(na jaře 1945 zakopané bedně s nacistickými archivními materiály), vzpomínkám na 

svatojánské proudy, tj. zaniklému nádhernému skalnímu útvaru na Vltavě, vodáky tolik 

opěvanému i obávanému, a konečně písni Voskovce a Wericha Babička Mary, začínající 

slovy: „Štěchovická laguna když dřímá v zadumaném stínu Kordylér“. 

 Mezi turisty, kteří často přijíždějí do romantického prostředí Štěchovic z nedaleké 

Prahy, je vedle štěchovické vodní nádrže velmi populární tzv. povltavská stezka, známá také 

jako Naučná stezka Svatojánské proudy, která začíná právě ve Štěchovicích. Štěchovice 

a další přilehlé obce, jako jsou Slapy, Hradištko či Davle – vše proslulé chatové oblasti –, 

spadají pod štěchovickou farnost. Nejvýznamnější církevní stavbou Štěchovic je bezesporu 

farní kostel sv. Jana Nepomuckého, secesní chrám s románskými a renesančními prvky, ze 

začátku 20. století. 

 Farářem štěchovické farnosti je ThMgr. Paweł Adam Dębek, který vystudoval 

Katolickou univerzitu v Lublinu (Polsko) a od roku 1994 působí v České republice. Farářem 

byl ustanoven v létě 2002, v době ničivých povodní, které ve Štěchovicích napáchaly 

obrovské škody. Obětavě pomáhal všem postiženým: otevřel kostel, vyhradil místo pro 

úschovu nábytku a jiných cenností a řadě lidí poskytl azyl na faře, která spolu s kostelem jako 
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jedna z mála staveb zůstala velkou vodou nedotčena. Za své zásluhy při povodních byl 

jmenován čestným občanem obce Štěchovice. 
 

 
 

Fara a kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích. Foto Paweł Adam Dębek 

 

Pan farář Dębek věnoval a stále věnuje mnoho úsilí opravám farního kostela, filiálních 

kostelů a dalších farních objektů Štěchovické farnosti. Kostel sv. Jana Nepomuckého, i vedle 

stojící fara, mají novou střechu. V kostele jsou nové vitráže a v současné době se dokončuje 

venkovní omítka. Před několika lety nechal pan farář před kostelem postavit novou křížovou 

cestu, jejíž jednotlivá zastavení tvoří velké kameny – dostala název „Štěchovická 

Stonehenge“. Na konci postní doby se zde, téměř tradičně, odehrává divadelní inscenace 

křížové cesty, která vždy přiláká mnoho obyvatel Štěchovic a přilehlých obcí. V létě 2020 se 

po několikaměsíčních přípravách a pomoci farníků i nefarníků otevřelo muzeum ve věži 

kostela, věnované historii kostela a známým i méně známým osobám z farnosti a z okolí. 

Nedávno se také podařilo vybudovat kamenné schody, vedoucí k hlavnímu vstupu do kostela. 

 Štěchovická farnost je živou farností. Kromě obvyklých bohoslužeb pořádá velké 

množství poutních mší. Za zmínku stojí pouť ke kapli Na Rovínku, na břehu Slapské 

přehrady. Velmi oblíbená je také poutní mše na ostrově v Davli, na místě bývalého kláštera 

vypáleného během husitských válek, konaná tradičně poslední sobotu před letními 

prázdninami. V současné době se na ostrov dopravuje (i vzhledem ke starším osobám) již 

moderní, stabilní lodí s elektrickým motorem. Mnoho farníků však rádo vzpomíná na doby, 

kdy se na ostrov dostávali dobrodružněji, pomocí vratké pramice. Po poutní mši následuje 

setkání na zahradě kostela sv. Kiliána, který se nachází naproti ostrovu. Samozřejmostí je 

bohaté občerstvení a opékání buřtů. Pro děti se na faře koná každý týden vyučování 

náboženství. V letech 2006–2014 vedl na faře pravidelné biblické hodiny doc. RNDr. Jozef 

Nagy, CSc., z Prahy – Vršovic, matematik, bývalý ředitel Odboru vysokých škol MŠMT ČR. 
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Nahrávací technika v kapli sv. Rodiny na faře (vlevo) 

a v kostele sv. Jana Nepomuckého (vpravo) ve Štěchovicích. 

     Foto Jakub Nagy 

 

 

Pan farář Dębek je fanouškem moderních technologií. Již z předešlých let má farnost bohatou 

sbírku fotografií a videí z církevních i necírkevních slavností. Proto byla na současnou krizi 

připravena. Vybaven potřebnou technikou, kterou neustále zdokonaluje, začal pan farář hned 

na začátku účinnosti restriktivních opatření s vysíláním mší on-line. Kdokoli tak má možnost 

téměř každý den sledovat živý přenos mše svaté, a to na sociálních sítích Twitter a Facebook 

a na kanálu YouTube, kde má štěchovická farnost zřízenu svou stránku. Kromě mší svatých 

se vysílají také např. rozhovory s farníky či četba knih na pokračování. Při plném vědomí 

nenahraditelnosti osobního setkání dělá pan farář Dębek vše pro to, aby umožnil alespoň touto 

cestou přístup k veřejnému duchovnímu životu i těm, kteří se jej z jakýchkoliv důvodů 

nemohou účastnit. 

Jakub Nagy 

 

 

Den obnovy řeholních řádů 
Každoročně, vždy 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnic) slaví řeholnice 

a řeholníci svůj den obnovy. Prosme o nové řeholníky do našich klášterů! 

 

 

Prof. Jozef Klimko odešel na věčnost 
S lítostí jsme přijali zprávu, že 24. ledna 2021 nás opustil ve věku 78 let právní historik prof. 

JUDr. Jozef Klimko, DrSc., z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Prof. 

Klimko intenzivně spolupracoval jak s Katedrou právních dějin, tak s Ústavem právních dějin 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zejména v oboru československých právních dějin.  
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