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Z obřadu požehnání praporu Mariánské mužské kongregace Plzeňské diecéze v benediktinském chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
v Kladrubech u Stříbra, 15. srpna 2021. Foto Římskokatolická farnost Stříbro 
From the ceremony of blessing the banner of the Marian Male Congregation of the Pilsen Diocese in the Benedictine Church of the 
Assumption of the Virgin Mary in Kladruby near Stříbro, 15th August 2021. Photo Roman Catholic parish Stříbro 
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Biblické hodiny: Marek ukončen, Lukáš začíná 
Od ledna tohoto roku nahrávají prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák každý týden na 

web Společnosti pro církevní právo Biblické hodiny pro právníky. Předmětem výkladu 

Biblických hodin bylo až doposud evangelium podle svatého Marka, jehož výklad byl v srpnu 

2021 kompletně završen. Od 22. srpna 2021 budou Biblické hodiny pokračovat postupným 

výkladem evangelia podle svatého Lukáše. Technicky vysílání zajišťuje Tomáš Grundza, 

tajemník Společnosti pro církevní právo. 

 

 
 

Prof. Jiří Rajmund Tretera má s nahráváním a vysíláním bohaté zkušenosti. V letech 

1995–2001 byly každých čtrnáct dní nedělní mše, které prof. Tretera celebroval 

v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze, nahrávány a vysílány Rádiem Svobodná Evropa. 

V roce 2002 bohužel americký Kongres rozhodl o ukončení financování českého vysílání 

Svobodné Evropy a vysílání tak muselo být ukončeno. 

Bohaté zkušenosti Jiří Tretera nabyl při výuce náboženství v nedělní škole v Praze-

Vršovicích pro děti všeho věku v letech 1956–1978 a na několika středních školách v Praze 1 

v letech 1990–1993. 

 Přenášení biblických hodin pro studenty práv a pro právníky vůbec jsme zahájili letos 

v lednu z důvodu stavu nouze vyvolaného hygienickými omezeními. Shledali jsme tuto 

činnost smysluplnou a rozhodli ve vysílání pokračovat i po uvolnění. 
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Vzpomínání učitele, jak sám jako dítě chodil na 

náboženství ve škole 
Teprve v dospělém věku jsem si uvědomil, co všechno pro mě znamenala výuka náboženství 

ve škole. Když jsem v roce 1968 končil první třídu základní devítileté školy, rodiče mě 

přihlásili na výuku náboženství. Vzpomínám ovšem v této souvislosti na strašlivý zážitek: 

letní prázdniny se chýlily ke konci, já se těšil do školy, a tu ráno 21. srpna nás zaskočily tanky 

sovětských okupačních vojsk. Bydleli jsme ve Švihově u Klatov u silnice z Plzně do Železné 

Rudy. Tanky se řítily celý dlouhý den. 

 Na náboženství jsem ale nicméně od září chodit začal. Výuka byla nejdřív na faře 

a zaměřila se především na přípravu k Prvnímu svatému přijímání. Tímto mým památným 

dnem byl 22. červen 1969. Hned záhy potom následovalo biřmování. Tuto svátost mně udělil 

českobudějovický biskup Mons. ThDr. Josef Hlouch v Přešticích ještě téhož roku, a to 2. října 

1969. 

 V roce 1970 se výuka náboženství přemístila do školy. Na první hodině nás soudruh 

ředitel poučil, jak si musíme vážit socialistické společnosti, která nám výuku náboženství 

umožňuje. Stejně prý jednou pochopíme, že je nevědecké a mylné věřit v Boha. Popravdě 

řečeno jsme jeho slovům ani nerozuměli.  

 Výuka náboženství ve škole mě hluboce oslovila. Zazvonilo, skončila poslední 

vyučovací hodina, většina spolužáků odešla a do naší třídy přišlo několik žáků z tříd jiných. 

Zazvonilo podruhé, skončila přestávka a do třídy přišel pan farář. Povstali jsme a modlili se. 

Při modlení jsem se často díval na obraz prezidenta Svobody, a to jsem ještě nevěděl, že i on, 

armádní generál, byl v mládí vyznávající katolík. 

 Pan farář Ferdinand Kondrys k nám byl velmi laskavý; jeho výklad všechny zaujal. 

Dodnes slyším, jak vysvětloval některé úryvky z evangelia nebo jak vypravoval biblické 

příběhy. 

 V roce 1972 soudruh ředitel usoudil, že náboženství poškozuje socialistické školství 

a výuku zrušil. Chybělo mně to. Výuku náboženství jsem cítil a chápal stejně důležitou jako 

učit se číst, psát a počítat. 

 Kvůli tomu, že jsem navštěvoval náboženství, jsem sice později nedostal doporučení 

na gymnázium. Tehdy totiž ředitelství základní školy muselo žáka, který se hlásil na střední 

školu, doporučit, jinak nemohl být přijat. Nakonec díky mým hudebním aktivitám ve školním 

orchestru mi bylo ale umožněno, abych složil přijímací zkoušku na konzervatoř. 

 

Podle mých zkušeností a hlubokého přesvědčení je škola pro dítě přirozeným 

prostředím, a proto je nutno začít vyučovat náboženství právě tam. 
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 Tíží mě, že na mnoha místech máme poloprázdné kostely, v některých diecézích 

nebudeme mít několik let novokněze. A to všechno v nepochybné souvislosti s tím, že 

v mnoha farnostech se náboženství ve škole nevyučuje. Kde se mají děti o náboženství 

dovědět? Někde snad se učí na faře, těch pár vyvolených, které tam rodiče, vyznávající 

katolíci, dovedou. Ale veřejnost a děti z méně vyznávajících rodin se nic nedoví. Církev bez 

výuky náboženství ve škole ztrácí jeden z důležitých kontaktů s veřejností. 

 Ne vždycky náboženství ve škole vyučuje pan farář. Často jsou i jiné možnosti. Za 

posledních třicet let vystudovalo na teologických fakultách stovky a tisíce studentů učitelství 

náboženství a jiné obory, kterými získali dostatečnou kvalifikaci. A jistě se mezi nimi najde 

velký počet takových, kteří jsou k tomu schopni i po mravní a volní stránce a patří 

k vyznávajícím katolíkům. Kvalifikovaní učitelé náboženství mohou dojíždět do škol 

i několik desítek kilometrů tak, jak je to běžné v uměleckých školách. 

 Chcete-li, aby vaše dítě chodilo na náboženství, apelujte nejenom na faráře, ale i na 

ředitele základní nebo střední školy. Třeba pochopí, že výuka náboženství patří ke 

všeobecnému vzdělání a jejich slovo bude mít takový význam, že se třída otevře. 

 Přispějme k tomu, aby noví žáci náboženství byli jako zrnka, která dopadnou na 

úrodnou půdu, kde dobře zakoření a budou úrodou pro další generace. 

 

Bc. František Kratochvíl 

Základní umělecká škola Stříbro 

 

 

 
 

Gratulace 
Jakub Nagy, výkonný redaktor Revue církevního práva 

a člen redakční rady Zrcadla církve, v květnu 2021 úspěšně 

ukončil magisterské studium na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy a dne 30. června 2021 mu byl při 

slavnostní promoci ve staroslavném Karolinu předán 

diplom. 
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100. výročí narození Jiřího Kejře 
V sobotu 28. srpna 2021 uplyne 100 let od narození docenta JUDr. Jiřího Kejře, DrSc. 

(1921–2015), předního českého odborníka v oboru historické kanonistiky a středověkých 

právních dějin, zakládajícího člena Společnosti pro církevní právo. 

 V Revue církevního práva č. 84–3/2021, která vyjde již za pár dnů, koncem tohoto 

měsíce, uveřejňujeme dva články o Jiřím Kejřovi: osobně laděnou vzpomínku z pera prof. 

Jiřího Rajmunda Tretery a pojednání o Kejřově badatelské činnosti, které sepsal jeho žák 

prof. Pavel Krafl z Brna. 

 

Všem doporučujeme paměti Jiřího Kejře Žil jsem ve středověku, vydané nakladatelstvím 

Academia v Praze v roce 2012. Popisují jeho bohaté zkušenosti od dětství v pivovaře, totální 

nasazení, studium na právech po roce 1945, čtyřicet let v ČSAV, vyučování a bádání po roce 

1990, rekordní docenturu v roce 1993. Jde o jednoho z malé skupiny právníků, kteří nikdy 

nevstoupili do komunistické strany, ale měli to štěstí, že mohli aspoň ve stínu mocných 

pracovat ve vědě jako teoretici. 

 

 

PhDr. JUDr. Antonín Kubačák odešel na věčnost 
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás 2. srpna 2021 v pouhých 

70 letech navždy opustil PhDr. JUDr. Antonín Kubačák, CSc., 

právník, dlouholetý pracovník Ministerstva zemědělství, člen 

Společnosti pro církevní právo. 

 Antonín Kubačák absolvoval v roce 1975 Filozofickou 

fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde působil do roku 1985 jako 

odborný asistent. V roce 1984 vystudoval Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy a v roce 1979 absolvoval studijní pobyt na 

pařížské Sorbonně – obor moderní evropské dějiny, kde studoval 

politický vývoj v západní Evropě po roce 1945. Po roce 1985 začal 

pracovat v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství 

v Praze. V období 1993–1998 byl též externím učitelem na Katedře práva České zemědělské 

univerzity v Praze a dále vyučoval německý jazyk na soukromé jazykové škole.  

 Značnou část své profesní kariéry (1994 až 2007) zasvětil dr. Kubačák práci na 

Ministerstvu zemědělství. Byl vynikajícím právníkem, který plně rozuměl zemědělské 

profesi. Vedle práce právníka se věnoval svému největšímu koníčku, kterým bylo studium 

historie zemědělství a života na venkově. Na téma zemědělství napsal řadu publikací. 

 Poslední rozloučení s dr. Antonínem Kubačákem se uskutečnilo 14. srpna 2021 

v kostele sv. Bedřicha v Bílé (okres Frýdek-Místek). V Praze bude možné se naposledy 

rozloučit při zádušní mši svaté v pondělí 6. září 2021 v 15 hodin v kostele sv. Karla 

Boromejského, Praha 1, Vlašská 36. 
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Komise pro překlad nového znění knihy CIC/1983 

o trestním právu hmotném zahájila činnost 
 

Dne 23. května 2021 vydal papež František zákon – Apoštolskou konstituci Pascite gregem 

Dei, kterou mění obsah šesté knihy Kodexu kanonického práva z roku 1983 natolik, že 

prakticky celou tuto část zákoníku latinské církve nahrazuje novým textem. Zákon byl 

promulgován uveřejeněním v listu Osservatore Romano dne 4. června 2021 a vstoupí 

v účinnost dne 8. prosince 2021. 

 Z pověření předsedy České biskupské konference Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa 

olomouckého, se úředního překladu do češtiny ujal prof. Damián Němec OP, vedoucí katedry 

církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějšké teologické fakulty Univezity Palackého 

v Olomouci a předseda místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci. 

 Předkladatelskou komisi tvoří patnáct odborníků z celé České republiky, mezi nimiž 

jsou vyučující kanonického práva na právnických a teologických fakultách, soudci církevních 

soudů a další odborníci. Mezi členy překladové komise patří také tři členové Pracovního 

výboru Společnosti pro církevní právo v Praze, a sice prof. Jiří Rajmund Tretera, doc. 

Stanislav Přibyl a doc. Záboj Horák. Ostatně všichni členové překladové komise jsou zároveň 

i členy Společnosti pro církevní právo. 

 A na závěr ještě informace o dvou rychlých reakcích na uvedenou velkou 

zákonodárnou změnu:  

 

Novele trestního kanonického práva se podrobně věnuje nejnovější článek prof. Ignáce 

Antonína Hrdiny z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Co se (ne)změnilo 

rekodifikací kanonického trestního práva hmotného, který vyjde v čísle 84–3/2021 Revue 

církevního práva. Toto číslo je již v tiskárně a vyjde za pár dnů, na konci srpna 2021. 

Změny v trestním právu prof. J. R. Tretera a doc. Z. Horák stačili v červnu zařadit i do své 

nejnovější knihy Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání, která vyjde v září 

v nakladatelství Leges. Novému kanonickému trestnímu právu věnují celou kapitolu 2.9. 
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Z Mariánské mužské kongregace v západních 

Čechách 
Stalo se před rokem, 16. srpna 2020: v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Kladrubech u Stříbra bylo za členy Mariánské mužské kongregace (MMC) přijato při slavné 

mši svaté dvanáct mužů, mezi nimi tři členové Společnosti pro církevní právo. Podrobnou 

reportáž jsme uveřejnili před rokem v čísle 9/2020/1 Zrcadla církve. 

 Po celý rok, i přes trvající čínskou nákazu, Kongregace působila ve stříbrské farnosti 

a okolí: její členové vedli modlitbu růžence před mší svatou a soukromě se podle stanoveného 

rozvrhu modlili každý den růženec. Setkávali se při neformálních rozhovorech, v nichž 

hovořili o svých životech, rodinách a vzájemně se povzbuzovali a posilovali. Dále pomáhali 

místnímu faráři Miroslavu Martišovi při přípravě a průběhu Noci kostelů, stavebních úprav 

řady kostelů a far v jeho správě v dalekém okolí a při církevních oslavách. 

 Duchovním sídlem Kongregace se stala kaple Panny Marie Sněžné v Těchlovicích 

u Stříbra (viz foto na titulní straně Zrcadla církve č. 6/2021/2). 

 

Ze zasedání konventu Kongregace dne 24. července 2021 
 

 
 

Setkání v sobotu 24. července 2021, které se uskutečnilo na faře v Kladrubech, uzavřelo roční 

přípravnou činnost. V tento den poprvé zasedal konvent MMC za přítomnosti členů, čekatelů 

a hostů z Německa (na obrázku). Mezi nimi byl ústřední prezident MMC Mons. Thomas 

Schmid z Řezna, a předsedové okrsků na území řezenské diecéze ve Vohenstraussu Konrad 
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Uschold a v Pressathu Max Pravida. Na zasedání byl ustanoven 13. okrsek Mariánské mužské 

kongregace Řezno, s názvem Mariánská mužská kongregace Plzeňská diecéze. Duchovním 

správcem se stal stříbrský farář R. D. Miroslav Martiš, který navrhl do funkce předsedy Bc. 

Františka Kratochvíla a místopředsedy Jaroslava Barhoně. Oba byli jednohlasně zvoleni. 

 Na zasedání navazovala společná modlitba růžence v kladrubském farním kostele 

svatého Jakuba, který je spolu s dávnou benediktinskou katedrálou Panny Marie Nanebevzaté 

druhým živým bohoslužebným centrem v obci (na obrázku dole). 

 

 
 

 Specifikem Kongregace je její složení výlučně z mužů, a tím i zaměření na mužskou 

spiritualitu. Její členové pracují v různých oborech, ale spojuje je touha po společném 

prožívání víry a mariánská zbožnost. 

 

Letošní pouť v Kladrubech 
Vzpomínáme na osmdesátá léta 20. století, kdy každoročně kladrubský farář P. Hugo Josef 

Pitel OPraem vymohl na státních úřadech, ano na samém ministerstvu kultury, s nasazením 

maximálního úsilí, aby směl jednou do roka, vždy o srpnové poutní slavnosti slavit mši svatou 

v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, dávné benediktinské katedrále. Na pouť přijížděli věřící 

z celého Stříbrska, Klatovska a dalších západočeských regionů. Po řadu let se účastnili také 

podzemně působící řeholníci Jiří Rajmund Tretera OP a Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. 

 Máme radost, že administrátor farnosti R. D. Miroslav Martiš slaví v tomto chrámu 

mši svatou každý měsíc. A samozřejmě organizuje každoročně srpnovou pouť. 

 V neděli 15. srpna 2021 mši svatou česko-latinsko-německy celebroval řezenský 

diecézní biskup Rudolf Voderholzer, koncelebrovali Miroslav Martiš a několik kněží 

z Německa (viz foto na titulní straně Zrcadla církve). Při mši svaté byl požehnán prapor 

Mariánské mužské kongregace Plzeňské diecéze. 
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Poutní mše svatá v Sulislavi 
S radostí informujeme o další slavnostní události ze stříbrského regionu. Ve vždy české obci 

Sulislav, ležící 22 kilometrů západně od Plzně, se v neděli 8. srpna 2021 v kostele 

sv. Vavřince konala poutní mše svatá. Mši celebroval R. D. Miroslav Martiš, stříbrský farář. 

Zpěvem doprovázel sbor Cantus Stříbro pod vedením sbormistryně Mgr. Stanislavy 

Šmahelové. První čtení přečetl známý český herec a režisér MgA. Jiří Strach (na fotografii 

dole). 

 

 
 

Texty: František Kratochvíl, Záboj Horák, Jakub Nagy, Jiří Rajmund Tretera 

Foto: František Kratochvíl, Štefan Bodor, Římskokatolická farnost Stříbro 

 

 

 

 
 

Opustila nás JUDr. Zdenka Mádrová 
S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že 2. srpna 2021odešla na věčnost paní JUDr. 

Zdenka Mádrová, bývalá státní zástupkyně, příznivkyně Společnosti pro církevní právo. 

Spolu se svým manželem JUDr. Jaroslavem Mádrem, rovněž státním zástupcem, absolvovala 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1962. 

 Zádušní mše svatá byla slavena 11. srpna 2021 v kostele sv. Leopolda, Vídeňská 7, 

Brno. Spolu s manželem zesnulé sdílíme jeho smutek. 
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Ostatky bl. Jindřicha Libraria vloženy do relikviáře 
V pondělí 9. srpna 2021 v pravé poledne byly v českobudějovickém dominikánském klášteře 

uloženy do relikviáře identifikované a ošetřené ostatky bl. Jindřicha Libraria OP. 

 Největší dochované ostatky – část calvy, čelist, část stehenní kosti, část kosti pánevní 

a dva zachované obratle – byly uloženy samostatně. Drobné úlomky kostí a identická prsť 

z nálezu byly rovněž do relikviáře vloženy, avšak odděleně. Vzhledem k tomu, že se 

dochovala čelist a temenní část lebky, půjde s největší pravděpodobností zrekonstruovat 

přibližná podoba tohoto prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera 

a rádce krále Přemysla Otakara II. Stejně tak lze doufat, že podle zachované části stehenní 

kosti půjde odhadnout i výška blahoslaveného Jindřicha. 

 

 
 

Zleva sakristán Ing. Jiří Míchal, archeoložka Mgr. Zuzana Thomová a A. R. D. Dr. Zdeněk Mareš, 

Th.D., děkan Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a městský vikář. 

 

Text a foto JUDr. Jan Kotous 
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Relikviář s ostatky bl. Jindřicha Libraria. 

Foto JUDr. Jan Kotous 
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