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Sv. Jan Nepomucký na zdi farního kostela sv. Mikuláše v Praze-Vršovicích. Místo, kam mnoho poutníků z Vršovic a okolí 

denně klade květiny a kde zapaluje svíčky.                                                                                       

 Foto Záboj Jan Nepomucký Horák 
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16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomucké-
ho, hlavního patrona země české 

 

Přejeme krásné prožití jmenin všem členům Společnosti pro církevní právo, kteří nesou od 

svého křtu nebo biřmování jméno tohoto všem dobrým Čechům zvlášť milého národního 

světce. 

 

Desetiletí duchovní obnovy národa  
a sv. Jan Nepomucký 

 

Asi každý katolík má svého oblíbeného světce. V mém případě je to sv. Jan Nepomucký, kte-

rý je i mým biřmovacím patronem. Každým rokem, jak se blíží jeho svátek, vzpomínám na 

počátky svého vztahu k němu. 

Tento vztah byl zakořeněn jako účinek Desetiletí duchovní obnovy národa. Zvláště pak po-

sílen roku 1993, oslavou 600. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého, patrona právníků 

a zpovědníků. 

Desetiletí duchovní obnovy národa byla skvělá idea P. Tomáše Halíka, která ho napadla při 

modlitbě v katedrále sv. Víta na Silvestra roku 1984. Rozvinul ji spolu s P. Petrem Piťhou 

a jako program Desetiletí ji vyhlásil kardinál František Tomášek 29. listopadu 1987. Desetiletí 

bylo přípravou na milénium mučednické smrti sv. Vojtěcha (1997). Každý rok byl zasvěcen 

jednomu z desatera Božích přikázání a postavě určitého světce jako patrona roku, který měl 

zároveň oslovit určitou skupinu lidí. 

Rok 1993 byl spojen s heslem Pravda a spravedlnost, s přikázáním Nepromluvíš křivého 

svědectví, s postavou sv. Jana Nepomuckého a byl zaměřen na právníky. V roce 1993 jsem 

končil svá gymnaziální studia a rozhodl se, že podám přihlášku na práva. Ve školní hodině 

náboženství jsem přednesl referát o sv. Janu Nepomuckém a 20. března 1993 jsme spolu se 

sestrou františkánkou OSF, která náboženství vyučovala, a s dalšími studenty vykonali pouť 

do katedrály sv. Víta k hrobu sv. Jana Nepomuckého a k jeho soše na Karlově mostě. 

Štěstí mi přálo a s Boží pomocí a přímluvou sv. Jana Nepomuckého u Božího trůnu jsem 

zkoušky k přijetí na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy úspěšně vykonal. V září 1993 mě 

biřmoval otec biskup Josef Koukl ve Mšeně u Mělníka, městě mého rodu, a mým biřmovacím 

patronem se stal sv. Jan Nepomucký. 

Na podzim 1993 jsem poznal P. Tomáše Halíka, studentského faráře u Nejsvětějšího Sal-

vátora, který byl iniciátorem Desetiletí, a tím i mého bližšího soustředění na tématiku práv. 

V téže době jsem se seznámil s P. Jiřím Rajmundem Treterou OP, s nímž a spolu s dalšími 

přáteli jsme v následujícím roce založili Společnost pro církevní právo.  

Česká křesťanská akademie, v jejíž právní sekci trvale působíme, nesla díky porozumění 

prezidenta akademie Tomáše Halíka v prvních letech veškeré náklady na vydávání Revue 

církevního práva, a tím nám významným a nezapomenutelným způsobem pomohla 

k rozjezdu. 

 

Záboj Horák 
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Kontrolní komise SPCP zasedala 
 

Ve čtvrtek 12. května 2022 se v kanceláři Společnosti pro církevní právo v Praze, 

Sudoměřské ulici 25, uskutečnilo zasedání Kontrolní komise SPCP. Její členové Mgr. Jan 

Czernin, LL.M., Bc. František Kratochvíl a JUDr. Tomáš Tuza provedli kontrolu hospodaření 

pracovního výboru, prohlédli účetní podklady Společnosti pro církevní právo, zkontrolovali 

seznam členů Společnosti a redakční činnost vědeckého časopisu Revue církevního práva za 

roky 2020 a 2021. Kontrolní komise neshledala ve výše uvedených evidencích žádná 

pochybení. 

Setkání se zúčastnili předseda Společnosti prof. Jiří Rajmund Tretera, místopředseda 

doc. Záboj Horák a tajemník Tomáš Grundza. 

 

 

 

 
 

Recenze knihy Ukončete návštěvy… 
 

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP (dominikán) sepsal a vydal knihu Ukončete návštěvy, 

dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí (2022). 

Jednotlivé balady jsou živě napsány a zachycují jeho zkušenosti a příhody z českého zdra-

votnictví od dětství až podnes. Přibližuje čtenářům zajímavé zážitky s lékaři, zdravotními 

sestřičkami, lapiduchy i pacienty. Prožil toho docela hodně, prošel i několika operacemi. Po-

pisuje chování lékařů, které vždy dobré nebylo, ale některé chválí. Totéž zažil i se zdravotní-

mi sestřičkami, jejichž chování podrobně popisuje. Dvě balady věnuje svému povinnému po-

bytu na vojně a zážitkům z vojenských služeb. V jedné baladě vzpomíná i na komunistické 

volby, vždy na volebních lístcích škrtal (já taky, O.B.) a nad tatínkovým hrobem při pohřbu 

přísahal, že se nikdy nestane komunistou. 

J. R. Tretera doufá, že jeho balady pomohou dosáhnout humanizace zdravotnictví – 

k rozšíření kategoriální pastorace církve do úplně všech zdravotnických zařízení. Věří, „že 

čtenáři přimějí představitele zdravotní správy, majitele nemocnic a představitele církví na 

národní i místní úrovni k tomu, aby společně dopracovali stávající smlouvy o duchovní péči 

v každém lůžkovém zdravotnickém zařízení.“ 

Kniha vyšla ve Společnosti pro církevní právo jako 3. svazek Knižnice církevního 

a konfesního práva a má 193 stran. Jednotlivé balady byly i zveřejněny v čtrnáctideníku Zrca-

dlo církve, v internetovém newsletteru Společnosti pro církevní právo. 

 

Olga Bezděková-Rejtharová 
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Z prohlášení Slovo biskupů Čech, Moravy 
a Slezska k Neděli Dobrého pastýře 

 

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, 

 

[…] Neděle Dobrého pastýře, je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke 

služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká 

v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, 

Kristova těla. 

Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způ-

sobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít a oslavit Kris-

tovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, 

že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě. 

V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, 

abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. 

Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro 

odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech 

a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje! 

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami 

osobně na tento úmysl intenzivně modlili. […] Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosí-

me! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). 

Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, denní modlitbu církve nebo modlitbu 

růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pra-

videlně zařazovali mezi přímluvy. 

 

Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží 

slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království. 

 

Všem vám žehnáme 

 

                                                                                    Vaši čeští a moravští biskupové 

 

[Publikováno na internetových stránkách ČBK dne 29. 4. 2022.] 
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Rozhovor s P. Františkem Staňkem, 
sekretářem nunciatury v Bangui 

 
P. ICDr. ThLic. František Staněk z Ostravy je absolventem Papežské církevní akademie (Pon-

tificia Ecclesiastica Academia). Byl připraven sloužit jak v ČR, tak v diplomatických služ-

bách. Nakonec byl povolán do daleké Středoafrické republiky. Během svého pobytu v ČR, 

před návratem do Afriky, poskytl pro periodika Společnosti pro církevní právo tento rozho-

vor: 

 

Ještě před svým jmenováním do Bangui jste předpokládal, že Vaše působení nebude v Evropě. 

Existuje nějaký daný klíč pro ustanovování absolventů Papežské církevní akademie? 

 

Myslím, že neexistuje, nebo o něm nevím. Domnívám se ovšem, že představení ve Vatikánu 

chtějí, abychom více poznali univerzální církev a také více kultur. Z toho plynul můj předpo-

klad, že nebudu sloužit v Evropě. 

 

Co je náplní Vaší činnosti na nunciatuře Apoštolského stolce ve Středoafrické republice? Kte-

ré další státy pokrývá? 

 

Činnost diplomata Svatého Stolce má v zásadě dvojí rozměr: církevní a politický. Snažíme se 

tedy být k dispozici biskupům. Působíme taky jako jakási spojka mezi Římem a místními 

církvemi. Co se týká politiky, nuncius je plnohodnotný diplomat, takže se účastní všech di-

plomatických setkání, kde pochopitelně prezentuje postoje Svatého Stolce. A pokud není 

nuncius k dispozici, zastupuje jej sekretář. Nuncius sídlící v Bangui je akreditován ve Středo-

africké republice a v Čadu. Každá z těch nunciatur má svého sekretáře. Tak já trávím 

s nunciem většinu roku, ale občas odlétá za povinnostmi i do Čadu. A pokud monsignor 

z Čadu jede například na dovolenou, jede ho zastupovat nuncius nebo sekretář ze Středoafric-

ké republiky. 

 

Středoafrická republika patří k chudým africkým zemím. Jak byste po svém působení, byť 

kratším, popsal přístup Apoštolského stolce a jeho angažovanost na africkém kontinentu? 

 

Mohu mluvit pouze z pozice člověka, který sídlí v hlavním městě nejchudšího státu světa. Zde 

Vatikán podporuje především rozvoj církve, školství, zdravotnictví a různé sociální projekty 

(sirotčince apod.). A přítomnost církve v tomto ohledu je citelná a viditelná. 

 

V zemi působí modré přilby OSN – mise Minusca. Troufáte si odhadnout nakolik je úspěšná? 

 

Určitě úspěšná je. Snaží se být nápomocná dialogu mezi znesvářenými stranami. Už vůbec 

její přítomnost minimálně komplikuje pokusy o převrat v hlavním městě a je také přítomna 

v dalších městech republiky. Nicméně, o míru se zatím mluvit nedá. Bohužel pak tato nejistá 

a rozvířená situace nepomáhá rozvoji Středoafrické republiky. 
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Jaké jsou hlavní nástroje diplomacie Apoštolského stolce? 

Nejdůležitější zbraní je podle mě neutralita a neustálé nabádání k dialogu. 

Můžete uvést z historie příklady úspěšného angažování se Apoštolského stolce ve významných 

okamžicích nedávné historie? 

Teď rychle mě napadá usmíření mezi Chile a Argentinou, které byly ve válečném stavu. Snad 

se povede dobře působit také v případě Venezuely. Vím také, že se uvažuje o prostřednictví 

Svatého stolce v nynějším válečném konfliktu na Ukrajině. 

Jaká oblast mezinárodního práva je Vám osobně blízká? 

Docela mě zajímají vztahy Svatého stolce a jednotlivých států, ale také mezinárodní trestní 

právo. 

Můžete říci, zda existuje země, ve které byste rád působil? 

Myslím, že ne. Každá země má svá krásná specifika i stinné stránky. Domnívám se, že je dů-

ležitější dobrý vztah mezi nunciem a sekretářem, nezávisle na státu působení. 

 

Otázky kladl Mgr. Jiří Dostál. 

 

 

 

Vzpomínka na P. Jiřího Hájka (1935–2021) 
 

V pátek 22. dubna 2022 by oslavil své 87. narozeniny P. Jiří Hájek, stříbrský arciděkan, 

dlouholetý farář ve Stříbře a v okolních farnostech, jeden ze zakládajících členů Společnosti 

pro církevní právo. 

Pan arciděkan Hájek nás opustil 29. srpna 2021. Zprávu o jeho odchodu a stručnou biogra-

fii jsme uveřejnili v Zrcadle církve č. 9/2021/1 z 1. září 2021. 

Bc. František Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy ve Stříbře a předseda Místní 

skupiny Společnosti pro církevní právo ve Stříbře, navštívil 30. dubna hrob pana arciděkana 

Hájka, který se nachází na hřbitově v nedalekém německém Vohenstraussu a položil na něj 

kytici. 
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30. duben 2022: Bc. František Kratochvíl ze Stříbra u hrobu P. Jiřího Hájka. 

 

Pozdrav z Kladrub u Stříbra 
 

 
Neděle 8. května 2022: v den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí sloužil 

farář Miroslav Martiš v Kladrubech v nově opravené kapli Panny Marie mši svatou. 

                                                                                                            Foto Jaroslav Barhoň 
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Připravujeme zasedání valné hromady SPCP 
 

V pondělí 27. června 2022 v 17.00 se v reprezentačním sále č. 38 Právnické fakulty Univer-

zity Karlovy na náměstí Curieových 7 v Praze 1–Starém Městě, v přízemí vpravo za sochou 

Oddanosti, uskuteční valná hromada Společnosti pro církevní právo. 

Minulá valná hromada zasedala 15. května 2018. Nejvyšší orgán Společnosti se tedy sejde 

po více než čtyřech letech. Na jaře 2020 se valná hromada nekonala v důsledku protiepide-

mických opatření. Nyní již zdravotní situace opět umožňuje setkávání většího počtu osob. Na 

valné hromadě budou členové Společnosti informováni o činnosti a hospodaření SPCP za 

poslední čtyři roky a zvolí členy orgánů Společnosti na další období. 

Během večera se uskuteční prezentace a požehnání nejnovější knihy prof. Jiřího Rajmunda 

Tretery Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních 

sálů a předsálí spojené s autogramiádou. 

Všechny členy SPCP srdečně zveme a těšíme se na shledání. 

 

 

Gratulace členům SPCP 
 

Ondřej Nováček z Brna, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, oslavil 1. května 

2022 své 25. narozeniny. 
 

Ondřej Voska z Prahy, student Právnické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 

oslavil 1. května 2022 své 25. narozeniny. 
 

P. ICLic. Mgr. Vlastimil Krajčovič, farář ve Strahovicích na Hlučínsku, soudce Interdiecézní-

ho soudu v Olomouci, účastník kanonickoprávních sympozií, se 1. května 2022 dožil 40 let. 
 

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR a odborník v oblasti 

pohřebnictví, oslavil 11. května 2022 své 50. narozeniny. 
 

P. ThLic. Tomasz Juszkat, ThD., farář ve Slavkově u Opavi, oslaví 20. května 2022 své 

45. narozeniny. 
 

P. prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Ph.D., OP, teolog a profesor papežské 

univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě, se 20. května 2022 dožívá 60 let. 
 

Doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD., zakládající člen Společnosti pro církevní právo, vyučující 

v oborech dějiny církevního práva a římské právo na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jose-

fa Šafaříka v Košicích, oslaví 20. května 2022 své 55. narozeniny. 
 

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražské diecéze Církve československé husitské, se 

22. května 2022 dožívá 50 let. 
 

P. doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD., kanonista, farář – děkan ve farnosti Námestovo, soudce 

církevního soudu Spišské diecéze, pravidelný účastník sympozií ve Spišské Kapitule a ve 

Vranově u Brna, oslaví 26. května 2022 své 50. narozeniny.  
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Doc. ThDr. Oleksander Bilash, CSc. (archimandrita Evfrosin), vedoucí Ústavu konfesního 

práva Národní univerzity v Užhorodu a proděkan její právnické fakulty, se 28. května 2022 

dožívá 40 let. 
 

JUDr. Mgr. Monika Dubjel Tóthová, soudkyně okresního soudu v Košicích, oslaví 30. května 

2022 své 45. narozeniny. 
 

Vladimíra Kurucová, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, oslaví 31. května 2022 

své 25. narozeniny 

 

Z nové literatury 
 

BERÁNEK, Jan, Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv 

na československou retribuci, Leges, Praha, 2022, 340 s., ISBN 978-80-7502-608-8. 

 

KŘÍŽ, Jakub, Nepatřičné právo. Příspěvky ke studiu nespravedlivých zákonů, Leges, Praha, 

2022, 132 s., ISBN 978-80-7502-573-9. 

 

Časopisy 
 

Studia z Prawa Wyznaniowego, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2021, ISSN 2081-8882, 

eISSN 2544-3003, číslo 24/2021, 

z obsahu: 

 STANISZ, Piotr, ABRAMOWICZ, Aneta M., Ksiądz Profesor Henryk Misztal (1936–

 2020): Człowiek – Kapłan – Uczony – Nauczyciel, s. 7–23, 

 SZTYCHMILER, Ryszard, Gwarancje wychowania religijnego dzieci w prawie  Pol-

skim, s. 211–228. 
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