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21. květen 2022, Velké Chvalovice: pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Foto archiv Místní skupiny České křesťanské akademie Pečky 

21st May 2022, Velké Chvalovice: the late Baroque chapel of St John of Nepomuk.  

Photo archive of the Pečky Local Group of the Czech Christian Academy 
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Mons. Jan Graubner slavnostně uveden do úřadu 

pražského arcibiskupa 
 

V sobotu 2. července 2022, po přečtení papežské buly při mši svaté v katedrále sv. Víta, Vác-

lava a Vojtěcha na Pražském hradě, usedl dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner do 

křesla symbolizujícího pražský arcibiskupský stolec. Stal se tak 37. pražským arcibiskupem, 

metropolitou pražským a primasem českým. 

 

 
 

Uvedení nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera do úřadu. Vlevo emeritní arcibiskup  

Dominik kardinál Duka. 

The installation of the new Archbishop of Prague, Jan Graubner. On the left Cardinal Archbishop 

Emeritus Dominik Duka. 

Foto Martina Řehořová 

 

Předání arcibiskupského úřadu bylo nejprve formálně provedeno v arcibiskupské kanceláři, 

umístěné v Arcibiskupském paláci na Hradčanech, kde došlo také k převzetí klíče od koruno-

vačních klenotů. Následoval liturgický průvod z Arcibiskupského paláce do katedrály sv. Ví-

ta, Václava a Vojtěcha a pokračoval slavnostní mší svatou, kterou společně s novým arcibis-

kupem slavili biskupové z Čech, Moravy a Slezska, zástupci apoštolské nunciatury a episko-

pátu z Německa, Polska, Slovenska a Rumunska. Přítomni byli představitelé ekumeny a před-

ní ústavní činitelé České republiky v čele s předsedou vlády Petrem Fialou a předsedou Sená-

tu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem. Přítomna byla také řada kněží, řeholníků a věřících. 
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Po přečtení papežské jmenovací buly odevzdal odcházející arcibiskup Dominik Duka sym-

bolicky svému nástupci arcibiskupskou svatovojtěšskou berlu a nový papežský nuncius Jude 

Thaddeus Okolo předal Janu Graubnerovi pallium, symbol arcibiskupa metropolity. 

 

 
 

Nový papežský nuncius v České republice arcibiskup Jude Thaddeus Okolo v pražské katedrále po 

nástupu svého úřadu. 

The new Apostolic Nuncio to the Czech Republic, Archbishop Jude Thaddeus Okolo, in Prague  

Cathedral after taking office. 

Foto Martina Řehořová 

 

Z intronizačního kázání arcibiskupa Jana Graubnera vyjímáme: „Teď si snad můžeme připa-

dat jako zamilovaní, kteří se zasnili, a pak pociťují lítost, že realita není tak zářivá. Jistě, cír-

kev má plno chyb a dokonce se v ní řeší i skandály. Ale, jak by neměla chyby, když jsem v ní 

já i vy, lidé chybující a hříšní. Ano, je to pravda, říkáme jako realisté, ale přesto se nebojíme 

zahledět do krásy církve, abychom dostali chuť a odvahu do budování právě takové podoby 

církve, jakou ukazuje sám Pán. 

Někteří se ptáte, jakou mám představu o své biskupské službě, jakou mám vizi. Mohu říci, 

že spolu se svými spolupracovníky a s vámi se všemi, kdo jste ochotní se zapojit, chci být 

stále zahleděný do krásy Božího Města, chci se dívat na Boží plány tohoto Města a realisticky 

hodnotit současný stav stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Její zákla-

dy u nás jako zkušený stavitel kdysi kladl svatý Metoděj a po něm svatý Wolfgang, do jehož 

diecéze tehdy Praha patřila, svatý Vojtěch, první pražský biskup české krve, a mnozí další. 

V posvátné úctě k dílu našich předků, které nás zavazuje, musíme budovat svůj díl stavby. 
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Na tomto místě chci poděkovat všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žijí své křesťan-

ství opravdově, takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou se dívám na všech-

ny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost církvi i v těžkých zkouškách totalit 

či začátku svobody, v níž nebylo vždy snadné se orientovat. Vážím si všech, kteří nepodlehli 

kompromisům a dokázali dávat Boha a jeho přikázání na první místo. Vážím si všech, kteří 

měli odvahu i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apoštolátem, ale i těch, kteří 

přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání. Chci pozdravit i ty, 

kteří se za věřící nepovažují, ale snaží se nezištně milovat a tak jsou Bohu blíž, než si uvědo-

mují. Chci vidět i místa odcizená Bohu, lidi, k nimž evangelium ještě neproniklo, protože se 

nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí. Nemohu nevidět prořídlé řady kněží. Přesto 

mám naději. Jsou tu církevní školy, charity, obnovená společenství různých spiritualit, i nová 

pastorační centra a nové kostely. Není důvod k pesimismu. Boží milost působí stále. Děkuji 

svým předchůdcům, jejichž podíl je nesporný, ale sami by mnoho nedokázali. Proto děkuji 

i jejich spolupracovníkům. Ani já mnoho nedokážu. Bude záležet na každém z nás. Jedině 

společně můžeme stavět duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na svém 

místě.“ 

Celé kázání si lze přečíst na internetových stránkách Pražského arcibiskupství: 

https://apha.cz/novinky/intronizacni-kazani-arcibiskupa-jana-graubnera/. 
 

Text redakčně zpracoval Jakub Nagy a ostatní členové redakční rady podle webu cirkev.cz 

 

 

 

 
Těšíme se na konferenci Církev a stát v Brně 

 

Máme radost, že můžeme oznámit termín 28. ročníku konference Církev a stát. Její zasedání 

se uskuteční v pátek 9. září 2022 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Také 

letos budou, podobně jako loni, projednávána dvě témata: 

První téma je z oblasti konfesního práva. Nazvali jsme ho Diskriminace náboženských spo-

lečenství a obrana proti ní. 

Druhé téma je z oblasti kanonického práva. Půjde o Aktuální změny v kanonickém právu 

katolické církve. Jak čtenář snadno uhodne, jde především o aktuální změny v kanonickém 

právu procesním, manželském, trestním a reformu Římské kurie, která byla uskutečněna 

k 5. červnu 2022. Konferenční příspěvky přislíbili členové místní skupiny Společnosti pro 

církevní právo v Olomouci a další se mohou přidat. Prosíme, aby se referenti i posluchači 

i diskutující začali připravovat již od této chvíle. 

Bližší údaje zařadíme příště, čekáme jen na pokyny od místní skupiny v Brně. 

 

 

https://apha.cz/novinky/intronizacni-kazani-arcibiskupa-jana-graubnera/
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Setkání u kapličky ve Velkých Chvalovicích 
opět vydařené 

 

Již po několikáté a vždy s velkou radostí informujeme o činnosti Místní skupiny České křes-

ťanské akademie Pečky, která vyniká aktivitou a pro své členy a příznivce každý rok připravu-

je bohatý program. V něm se pravidelně objevuje poutní setkání u kaple sv. Jana Nepomuc-

kého ve Velkých Chvalovicích (část města Pečky). 

 
Účastníci setkání Místní skupiny České křesťanské akademie před kaplí ve Velkých Chvalovicích. 

Participants at the meeting of the Local Group of the Czech Christian Academy  

in front of the chapel in Velké Chvalovice. 

Foto Fotoateliér Jaroslav Železný 

 

Letošní setkání u kapličky proběhlo v sobotu 21. května 2022 od 14 hodin. Mluvené slovo 

vztahující se k osobnosti světce, kterému je kaple zasvěcena, doplněné o historii místa samé-

ho, bylo doplněno hudebním doprovodem žáků Základní umělecké školy v Pečkách. 

 
Ze setkání ve Velkých Chvalovicích. V popředí Jiří Pavelka, Ludmila Švandová, Petra Hegerová. 

From the meeting in Velké Chvalovice. In the foreground Jiří Pavelka, Ludmila Švandová, 

Petra Hegerová. 

Foto Fotoateliér Jaroslav Železný 
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Grunta magická, skrytá, meditující, ... 
 
Kolik přívlastků bychom mohli vyjmenovat při zmínce o Gruntě a jejím skvostu, kostelu Na-

nebevzetí Panny Marie? Každého, kdo se rozhodne toto místo navštívit, ohromí nejenom 

vznešenost stavby, ale i výmalba interiéru. Ačkoliv stavba je v blízkosti hlavní silnice z Kolí-

na na Kutnou Horu, ukrývá se běžnému pohledu a promlouvá k těm, kteří jsou jí otevření ne-

bo ji vyhledávají. Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí v prostředí, které vás dokáže překva-

pit, jako by čekalo ve skrytu, do poslední chvíle, než se objeví, naprosto nečekaně, v celé své 

kráse. 

Díky lidem, kteří jí umí naslouchat, můžeme i dnes zavítat do tohoto domu modlitby. Je 

zároveň místem setkávání lidí dobré vůle, spojeným s prací těch, kteří své snahy věnují míst-

nímu společenství, úklidu a chodu kostela, propagaci, pořádání koncertů a různých dalších 

setkání. 
 

 
 

Pokud se rozhodnete navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, je pro Vás 

v rámci Kutnohorského léta připraven v sobotu 27. srpna a 3. září vždy od 19:00. 

Večerní koncert při svíčkách. 

Na varhany zahraje Michal Hanuš a slovem provede Lubomír Krátký. 

Je to důvod k ohlédnutí, poděkování, krátkému zamyšlení se vzpomínkou na ty, kteří byli 

svědky časů minulých a povzbuzením pro naši současnost.  

 

Večerní prohlídka kostela v Gruntě – Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 

(khfarnost.cz)                                                         

                       

Ludmila Švandová Místní skupina ČKA Pečky 

https://khfarnost.cz/cs/2022/06/19/nocni-koncert-a-prohlidka-kostela-v-grunte/
https://khfarnost.cz/cs/2022/06/19/nocni-koncert-a-prohlidka-kostela-v-grunte/
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Příklady táhnou 
 

Exempla trahunt. Dovolujeme si čtenáře seznámit s několika místy, v nichž výuka nábožen-

ství ve škole funguje. Jsme s nimi spojeni různými způsoby: osobně známe kněze, který ná-

boženství vyučuje, další z kněží vyučujících náboženství je dlouholetým čtenářem Revue cír-

kevního práva, v kostele sv. Mikuláše v Nížkově sloužil laskavý starý kněz, v 50. letech ko-

munisty po mnoho let internovaný, a měl v něm před několika lety svatbu člen SPCP, právník 

specializovaný na finanční právo … 

Dovolujeme si vyzvat všechny členy a příznivce SPCP, včetně členů Sdružení pro podporu 

výuky náboženství ve školách stojících mimo Společnost, jakož i školáky, kteří výuku absol-

vovali, a další čtenáře Zrcadla církve, aby nám zasílali zprávy z výuky náboženství ve své ško-

le.  

Rádi bychom povzbudili všechny faráře a ohromnou množinu těch, kdo na teologických 

fakultách i jiných institucích absolvovali specializaci učitel/učitelka náboženství, aby ve-

hementně žádali na biskupstvích a ve farnostech, aby byli jako učitelé náboženství do škol 

doporučeni. Je přece škoda, že jejich získané vzdělání leží ladem. Snad se to po společném 

úsilí všech, včetně rodičů dětí, kteří jistě svých nejméně sedm dětí v každé farnosti do školy 

na náboženství přihlásí, musí podařit. Tam, kde by se narazilo na případy výslovného odmí-

tání z důvodu náboženské diskriminace, se lze dnes obracet na naše ombudsmany. 

 

Přibyslav 
 
V Základní škole Přibyslav (okres Havlíčkův Brod) se ve školním roce 2021/2022 vyučovalo 

náboženství ve všech devíti třídách. Výuku náboženství pro nejmladší žáky (1. třída), děti ve 

3. třídě a nejstarší žáky (8. a 9. třída) vede P. Pavel Sandtner, farář Římskokatolické farnosti 

Přibyslav, dříve farář v Nížkově. V dalších třídách vyučují katechetky Lenka Omesová a Mgr. 

Ludmila Kachlíková. Vyučování volitelného předmětu Náboženství je zaneseno do školního 

rozvrhu všech tříd a všech ročníků jako tradiční předmět. Vyučuje se v dopoledních či brz-

kých odpoledních hodinách, vždy před obědem či po něm. 

 

Nížkov 
 
V obci Nížkov, která má asi tisíc obyvatel a je vzdálena 8 km od Přibyslavi, se ve školním 

roce 2020/2021 konala výuka náboženství na místní základní škole. Paní katechetka Lenka 

Omesová vyučovala každé úterý od 11:05 nejmladší žáky (1. a 2. třídu). Výuka pro třetí až 

pátou třídu se konala vždy ve středu, a pro šestou až osmou třídu vždy ve čtvrtek, a to pod 

vedením P. Zdeňka Sedláka, faráře v Nížkově. 
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Římskokatolická farnost Velká Losenice a Havlíčkova Borová 
 
Tyto dvě spojené farnosti, jejichž společným duchovním správcem je P. Daniel Kolář, farář 

ve Velkých Losenicích a administrátor excurrendo v Havlíčkově Borové, vynikají vyučová-

ním náboženství vedeným laiky ve školách. 

Výuka náboženství probíhá pro 5. třídu a dále pro všechny třídy 2. stupně (tj. 6. – 9. třída) 

Základní a mateřské školy Velká Losenice každý den kromě čtvrtka od 6.50 do 7.35 jako nul-

tá hodina před dalším vyučováním. Pro třídy z 1. stupně je výuka náboženství zajištěna po 

vyučování ostatních předmětů, jako pátá či šestá hodina v pořadí. Výuku vedou katecheté 

Mgr. Marie Lacinová, Marta Králíčková a Mgr. Lukáš Ležák. 

Katecheté vyučují rovněž na základních školách v okolních obcích. Každé úterý vyučuje 

spojené třídy 1. stupně ZŠ v obci Sázava Mgr. Marie Lacinová. V městysi Havlíčkova Borová 

učí každý čtvrtek třídy 1. i 2. stupně ZŠ Marta Králíčková. Každý pátek vyučuje 1. – 5. třídu 

ZŠ Kateřina Lacinová v obci Oudoleň. A jednou za tři týdny probíhá vyučování náboženství 

také ve vesnici Vepřová, které zajišťuje Marta Králíčková. 

redakce 

 

 
 
 
Dostal se nám do rukou článek Mons. Ladislava Simajchla (1922–2010), faráře a děkana, nositele 

titulu Kaplana Jeho Svatosti, který celý život sloužil ve větším množství farností brněnské diecéze, 

naposledy ve Fryšavě pod Žákovou horou. Svůj článek napsal nedlouho před svým odchodem na věč-

nost. Odráží se v něm zkušenost více než padesátiletá, zvláště však současná situace. 

Autor se zamýšlí, zejména z pohledu moravských a českých diecézí, nad službou farních hospodyň 

ve farnostech. Především potřebou rozmnožení jejich počtu a dokončení institucionalizace jejich po-

stavení v církvi. 

Jeho hluboké úvahy nás přesvědčily o tom, že součástí našeho usilování o podporu povolání ke 

kněžství musí být také úsilí o zajištění dostatečného zázemí pro činnost každého faráře, tedy obnovení 

služby farních hospodyň jako služby církevní (nikoliv pouze soukromé, která byla církvi u nás vnucena 

za totalitního režimu). Ba dokonce součástí tohoto úsilí musí být zdůraznění postavení farních hospo-

dyň jako jedné z nejvýznamnějších služeb laiků v církvi. 

Rádi bychom se podělili se čtenáři o podrobné zpracování, které Mons. Ladislav Simajchl připra-

vil. Z textu vyplývá, že problematika žádá důkladného a moudrého zpracování přístupu ke službě far-

ních hospodyň. Rozdělili jsme pojednání Mons. Simajchla do sedmi částí, tak jak je on sám rozčlenil 

do sedmi kapitol, a máme v úmyslu je v tom pořadí postupně v Zrcadle církve publikovat. 

Jsme přesvědčeni, že jde o významný příspěvek do diskuse v rámci synodálního procesu v církvi. 

Věříme, že nebude opominut. 

redakce 
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Živá fara – srdce živé farnosti 

Jak ženy pomáhají k oživení fary na centrum farnosti 
 
1. Jak to vypadá na našich farách? 

Debaty o místě ženy u oltáře k nám zaznívají jen vzdáleně – a je to tak dobře. – Vyvolávají 

leda rozdvojení a roztržky. Ale není to dobře, že se u nás málo mluví o jiném poslání ženy – 

poslání ženy jako dárkyně domova. O té službě, kde žena je nenahraditelná nejen v rodině 

manželské, ale i v rodině duchovní – ve farnosti. 

Proč tolik far, i těch, kde kněz je, působí tak studeně, mrtvě, cize? Spíš jako samotka, pous-

tevna, než domov farní rodiny, domov pro kněze. U dveří k nedozvonění, telefonem k nedo-

volání. Kněz je sám, ve stálém poklusu od kostela ke kostelu, od obce k obci. Fara prázdná, 

nikdo tam. Nemají tyto fary bez života negativní vliv na život farního společenství? 

Bývali na všech farách kněží po dvou – starý a mladý, farář a kaplan. Teď je kněz sám. 

Bývaly na farách ženy – hospodyně. Teď je kněz sám. Že nejsou kaplani, s tím tak hned ne-

hneme. Ale musí kněz zůstat na faře opravdu sám? Kde je vina, že z far jsou místo domovů 

studené poustevny? 

Jsou vinni kněží, že ženu na faru nechtějí? Jsou vinny dnešní ženy, že mezi nimi už nejsou 

takové, které by se chtěly věnovat službě Božímu království jako spolupracovnice kněží? 

Tyhle otázky stojí za uváženou. – A tímto článkem bych vás chtěl podnítit, abyste se na 

budovu fary, když jdete kolem, podívali okem zpytavým. 

Student bohosloví se vrátil z prázdninové praxe, na kterou byl z biskupství poslán, a ulevu-

je si: „Kdybych neměl to štěstí, že jsem dříve poznal faru, která je živá, snad bych se po zku-

šenostech na téhle faře neodvážil vrátit ke studiu na kněze. Kněz je tam už po léta sám. Za-

mlklý. Fara studená, sychravá, budovou i lidsky. To že má být centrum života farnosti?“ 

Znám podobné fary. Po řadu let jsem byl sousedem takového zmusupoustevníka. Když 

jsem byl kdysi přeložen na sám konec brněnské diecéze, běžel jsem navštívit souseda Václa-

va, přítele ze studií. Bylo to na konci května, ale ze dveří fary zavál sklepní chlad. Pan farář 

v zimníku. 

„Jak tu tak můžeš žít?“ – „Ale, na to jsem si už zvykl. Žiju tu sám. Když jsem sem přišel, 

přišly mi ženy uklidit, donesly jídlo, zatopily. Ale pak je zlé jazyky ostatních ženských odtud 

vykousaly a tak se už sehnat hospodyni ani nepokouším. Třikrát v týdnu si vařím, vždycky na 

tři dny. V úterý peru, v pátek trochu uklidím. Jen na jedno jsem si dosud nezvykl. Že když jdu 

domů, nebudu mít ani komu říct, jak mě ve zpovědnici zábly nohy.“ 

Když se pak Václav jednou vrátil pozdě večer z vánočního zpovídání, usedl unaven ve 

vymrzlé farní kuchyni ke stolu – a usnul. Probudila ho až k ránu bolest. Vánoce strávil v ne-

mocnici s těžkým zánětem ledvin. Léčení nepomohlo, v postě zemřel. 

Kolik je takových far – vězeňských samotek? Kdo se zajímá o to, jak tam kněz žije? 

Stále se naříká na nedostatek kněží. Je nutné, aby těch pár, co jsou, žilo nezdravě, aby si 

prali spodky a zašívali košile? Je nutné, aby plýtvali svůj čas na práce nekněžské, na to, co by 

lépe a hravě zvládla šikovná žena? 

Není tu nasnadě jedna z možností apoštolského uplatnění apoštolských žen? 
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Myslím, že bychom o těchto otázkách uvažovat měli. A nejen uvažovat. Že bychom v tom 

měli i něco udělat. 

Mons. Ladislav Simajchl 

 

Převzato z http://knihovna.net/KNIHA/0015_t.htm, pokračování příště. 

 

 

 
 

Mše svaté pro právníky obnoveny, tentokrát 
v Holešovicích! 

 

V neděli 24. července 2022 v 18 hodin a ve středu 27. července 2022 v 18 hodin se slaví mše 

svatá pro farnost i pro právníky ve farním kostele sv. Antonína Paduánského v Praze-

Holešovicích, na Strossmayerově náměstí. Celebrantem je P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP. 

Máme radost, že P. Pavel Semela, holešovický farář, nás pozval. Upozorňujeme, že 30 mi-

nut před zahájením mše svaté má každý příležitost přijmout svátost smíření ve zpovědní míst-

nosti. 

Vzhledem k tomu, že dosavadní kaplan P. Jiří Zeman byl k 1. 7. 2022 přeložen na Jižní 

Město, je místo druhého duchovního v Holešovicích zrušeno. Rozhodli jsme se s radostí při-

jmout nabídku holešovického faráře a přejít se svými pravidelnými měsíčními setkáními stu-

dentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy do farnosti v Holešovicích. 

Vyzýváme všechny věřící právníky a studenty práv z Prahy, kteří budou v uvedené dny 

v Praze přítomni, aby na obě mše svaté nebo aspoň na jednu přišli a pomohli se začátkem naší 

nové činnosti. Rádi uvítáme i ostatní členy Společnosti pro církevní právo. 

 

 

 
 

 

Gratulace členům a příznivcům SPCP 

 

Mgr. Jakub Nagy, výkonný redaktor periodik SPCP, byl děkanem Právnické fakulty Univerzi-

ty Karlovy přijat k 1. červenci 2022 do prezenční formy doktorského studia (Ph.D.) Teoretic-

ké právní vědy – Právní dějiny a římské právo. Jeho specializací je církevní právo. Máme 

radost z této další posily našeho badatelského týmu. 

 

http://knihovna.net/KNIHA/0015_t.htm
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P. PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JC.D., O.Praem., strahovský premonstrát, 

odborný asistent církevního práva na Katedře pastorálních oborů a právních věd Katolické 

teologické fakulty Univerzity Karlovy, duchovní správce farnosti v Praze-Nebušicích, soudce 

Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, byl ke dni 19. května 2022 jmenován 

do úřadu viceoficiála (zástupce soudního vikáře) tohoto soudu. 

Ve středu 22. června 2022 oslavil P. ThLic. Mgr. Tomáš Roule, sídelní kanovník Metropo-

litní kapituly u sv. Víta, spirituál v Nepomucenu, 20 let od kněžského svěcení. 

V úterý 28. června 2022 oslavil P. PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JC.D., 

O.Praem. 20 let od kněžského svěcení. 

Ve čtvrtek 7. července 2022 oslavil své 55. narozeniny Mgr. David Nebeský, ředitel nezis-

kové organizace. 

V pátek 15. července 2022 oslaví své významné životní jubileum naše příznivkyně 

Ing. Marcela Pavlínová z Hostivic. 

V sobotu 23. července 2022 oslaví své 70. narozeniny Prof. Dr. Karl Schwarz, dr. h. c., 

profesor Evangelické teologické fakulty Vídeňské univerzity (Universität Wien). 

V úterý 26. července 2022 oslaví své 50. narozeniny Mgr. et Mgr. Ľubomír Augustin, 

právník z Prahy. 

Ve čtvrtek 28. července 2022 oslaví své 45. narozeniny doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., 

proděkan pro vědu a výzkum Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. 

 

Valná hromada Společnosti pro církevní právo 27. června 2022. V popředí vlevo sedí Mgr. Jakub 

Nagy, náš redaktor a nový prezenční doktorand. Za ním stojí tajemník Tomáš Grundza. 

Foto Bc. Hana Vařeková, oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UK 

The General Meeting of the Church Law Society on 27th June 2022. Sitting in the foreground 

on the left is Mgr. Jakub Nagy, our editor and new full-time PhD student. Standing behind him is 

the secretary, Tomáš Grundza. 

Photo Bc. Hana Vařeková, Department of Communications and External Relations, 

Faculty of Law, Charles University 
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