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12. listopad 2022: západní Čechy, kostel svatého Martina v Racově, poutníci po mši svaté. 
12th November 2022: Western Bohemia, St. Martinʼs Church in Racov, pilgrims after Holy Mass. 

Foto Alessio Postai 
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84. večer SPCP věnován Ekologii a ohrožení 
životního prostředí na Ukrajině 

 
Ve středu 9. listopadu 2022 od 17.00 se v sále č. 38 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze konal 84. přednáškový večer Společnosti pro církevní právo. Svým obsahem připo-
mínal jiný, 81. večer, který se konal 19. února 2019 pod názvem Ekologie, křesťanství a prá-
vo. Nejen svým názvem, ale i tím, že na obou vystoupila dvojice stejných řečníků: doc. Voj-
těch Stejskal a Matouš Horák. Přesto byl mezi oběma večery hluboký rozdíl: přednášky a dis-
kuse byly sice tenkrát i dnes o vysoce aktuální problematice, ale nyní to bylo za radikálně 
změněné geopolitické situace, jak naznačil sám název večera: Ekologie a ekologická ohrožení, 
související s válkou na Ukrajině. 
 

 
 

Prof. J. R. Tretera vítá účastníky 84. večera SPCP. 
  

Foto Antonín Krč 

 
Po úvodním slovu prof. Jiřího Rajmunda Tretery vyslechli přítomní hosté mešní perikopu 
z Matoušova Evangelia (Mt 11, 25–30) a záznam kázání Mons. Tomáše Halíka, nositele 
Templetonovy ceny, z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a našeho akademického faráře, 
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proneseného při slavnostní bohoslužbě na zahájení nového akademického roku 4. října 2022, 
na svátek sv. Františka z Assisi, patrona ekologie a ochránců přírody.  

Byla to hluboká meditativní část večera, při níž měl každý příležitost, aby se ponořil do 
úvah o rozdílu mezi bídou, která je vždy záporným jevem, proti němuž církev bojuje, a živo-
tem v chudobě, což je stav, k němuž jsou všichni křesťané Evangeliem vyzýváni. Není vyhra-
zen jen řeholníkům, kteří život v chudobě slibují, ale doporučením pro všechny. Život ve 
skromnosti tak, abychom užívali jen málo věcí, které nutně k životu potřebujeme, nám velmi 
prospěje. Bez vytváření zbytečné zásoby věcí i duchovních požitků. 

Válečná doba, v níž žijeme v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem, je příležitostí, jak se 
uskromnit. Stav sytosti, v němž většina obyvatel českých zemí žije, i když jde o bohatství 
různého typu, je nebezpečný, neboť může vést k pýše. Pokud se v něm nalézáme, lze se tomu-
to nebezpečnému životu vyhnout jen vydáváním všeho přebytku ve prospěch druhých. Ve 
středověku církev doporučovala každému, kdo má přebytek, aby rozdával almužnu, dnes žádá 
více: investujte ze svého majetku vše, co je přebytečné, ve prospěch těch, kteří to potřebují.  

Doporučujeme každému čtenáři, aby rozjímavé kázání ze 4. října 2022 znovu vyslechl na 
adrese https://www.farnostsalvator.cz/kazani. Jsme přesvědčeni, že to stojí opravdu za to. 

Ve druhé části vystoupil doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., nově jmenovaný vedoucí Ka-
tedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s projevem Dopady 
války na Ukrajině na životní prostředí a přírodu z pohledu práva. 

 

 
 

Doc. Vojtěch Stejskal přednáší na 84. večeru SPCP. Vpravo fotografie z jeho prezentace. 
 

             Foto Antonín Krč 
 
Doc. Stejskal ve své přednášce, doprovozené prezentací s mapami a fotografiemi z Ukrajiny, 
pojednal o hrůzných dopadech barbarské války, rozpoutané Putinovým režimem, na životní 
prostředí a lidské zdraví nejen na Ukrajině. Tragickým důsledkem ruské agrese jsou a budou 
mimo jiné i nesmírné škody na přírodě, krajině a živočišných druzích, jejichž náprava, bude-li 
vůbec možná, potrvá desítky až stovky let. 

Uklidňujícím dojmem působil třetí blok, v němž vystoupil Matouš Horák, statkář 
z Podbrdí. Jak již název jeho přednášky Praktické dopady války na Ukrajině na české země-
dělství avizoval, zabýval se jak dopady trvale nedostatečně ekologického hospodaření v naší 
zemi na naše zemědělství, tak podstatnými zhoršeními, které přináší vliv z nepříliš vzdálené-
ho ukrajinského válečného regionu, kde násilně a zbytečně umírají lidé, zvířata, stromy a celá 
příroda, včetně vodních ploch i půdy hluboko do zemské kúry. To vše má důsledek pro zoo-
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sféru, a tím i pro chov domácích zvířat a pěstování plodin. Za tuto strašlivou cenu dochází 
k jednomu kladnému jevu v našem zemědělství: posílení pracovních sil příchodem ukrajin-
ských uprchlíků. Naše zemědělství strádá po desetiletí trvalým úprkem domácích pracovníků 
do měst a průmyslových oblastí a zanechání práce v zemědělství. Ta láska k půdě a kravič-
kám se u nás vytratila. A tak tento hrubý nedostatek, kterému podlehla velká část českého 
venkovského obyvatelstva, vynahrazují naši přišlí hosté z Ukrajiny, země černozemě a vyni-
kajícího zemědělství. Podle různých statistických odhadů se zvýšil v letošním válečném roce 
podíl Ukrajinců na těch, kdo u nás v zemědělství pracují, již na 25 % všech. Hluboké díky 
jim, že naši pohostinnost odměňují právě touto pro nás naléhavou prací. 

 

 
 

Matouš Horák se zamýšlí nad dopady války na Ukrajině na české zemědělství. 
                   Foto Antonín Krč 

 

Poslední část večera tvořily přátelské rozhovory skupinek a dvojic nad bohatou úrodou 
chlebíčků, nějakým tím vínem a celou sadou nealkoholických nápojů. Účastníci se volně roz-
ptýlili po přednáškovém sále a přecházeli do stejně rozsáhlého přilehlého konferenčního pro-
storu s tlumeným světlem, ale připravenými stolky, k jídlu, pití i zábavě. Je nutno nesmírně 
pochválit tajemníka SPCP Tomáše Grundzu i obě jeho spolupracovnice za zajištění skvělého 
cateringu. Mnoho i starších účastníků a účastnic chválilo jemný a pozorný přístup obou dívek, 
které se trvale v průběhu celého mnohahodinového večera staraly, aby všechny karafy 
s vodou byly stále doplňovány. Ano, dokonce každému osobně nalévaly vodu do sklenek. 

Po celou dobu večera bylo možné zakoupit knihy z řady Knižnice církevního a konfesního 
práva, vydávané Společností pro církevní právo, zejména třetí svazek Ukončete návštěvy, dve-
ře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí od J. R. Tretery. 

Bohatou fotodokumentaci pořídil opět muž na slovo vzatý, odborný fotograf z Kliniky 
plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Antonín Krč. Naleznete je už od 
konce tohoto týdne na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/cyklus-prednasek-v-praze/ 

 

Jakub Nagy, Záboj Horák, Jiří Rajmund Tretera  
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Nové číslo Revue církevního práva rozesláno: 
král je mrtev, ať žije král. 

Rádi vydáme co nejdříve další číslo. 
 

Děkujeme paní Václavě Čepelákové v domově Anna v Českém Brodě a všem ostatním, kteří 
nám právě oznámili, že jim už došlo nové číslo Revue církevního práva č. 88–3/2022.  

Když jsme propláceli fakturu za tisk, nejen nám poskočilo srdce z toho, k jakému zvýšení 
ceny v tiskárně oproti předešlému číslu došlo, ale uvědomili jsme si, že výzvy našeho Spasite-
le, abychom žili ve skromnosti, musejí opravdu dojít naplnění. Současně ve zvýšené míře 
platí i naše dřívější výzvy k bohatším a sytějším, aby se části svého příjmu vzdali a posílali 
nám své finanční příspěvky a dary ve větší míře než dosud. 

Má-li naše snaha, ano, krev a pot, které při redakci časopisu cedíme, mít cenu, musíme mít 
také dost kvalitního materiálu, který bychom čtenářům předložili v našem odborném vědec-
kém časopise. Již posledně jsme si pozasteskli, že zájem autorů tvořit a posílat články nějak 
v poslední době poklesl. Jak pominula pandemie, práce jako by ustala. Děkujeme za články, 
které jsme mezitím dostali, a prosíme o další. Neznamená to, že polevíme na požadavcích na 
kvalitu a vědeckou přínosnost článků. 

Ještě připomínáme, že bychom nadále rádi přijímali články v angličtině, českých i zahra-
ničních autorů. Jednak aby si s námi početli i odborníci z celého světa, jednak proto, že by-
chom kromě naší přítomnosti ve Web of Science toužili po získání dalších zařazení do důleži-
tých světových vědeckých databází. Což se jistě bude každému autorovi, zejména pracujícímu 
na některé z vysokých škol nebo ucházejícímu se o akademickou dráhu, velice hodit. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 
 

 
 

V poledních hodinách v sobotu 5. listopadu 2022 se ve slavném vršovickém hostinci U Klo-
koně konala důležitá porada. Zúčastnili se jí paní Ilona Škopková a její manžel JUDr. PhDr. 
Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M., z vedení místní skupiny SPCP v Českých Budějovicích, 
Záboj Horák a Jiří Rajmund Tretera. V rozkošné atmosféře jsme dojednali další postup čin-
nosti naší Společnosti v jižních Čechách. 

Pěkně jsme milým hostům poděkovali za zprostředkování umělecké fotografie u svě-
toznámého autora portrétních fotografií Mistra Jadrana Šetlíka z Prahy-Smíchova. Jiří Ra-
jmund Tretera byl tak zařazen do galerie významných osob církve a národa současné doby. 
Fotografie má charakter obrazu, který můžete vidět každý týden v Biblických hodinách „nejen 
pro právníky“ na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/, ale brzy 
i na obalu Českých pamětí J. R. Tretery, které vyjdou v nakladatelství Leges. 

zh 
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ČESKÉ PAMĚTI v tisku. Zveme na požehnání knihy 
ve středu 14. prosince 2022 

 
S velikou radostí sdělujeme, že právě v těchto 
dnech probíhá tisk nejnovější knihy prof. 
Jiřího Rajmunda Tretery České paměti. 
Dobrodružný život právníka, profesora 
právnické fakulty a kněze a jeho rodičů 
v posledních 120 letech. 

Kniha, kterou vydává nakladatelství 
Leges, se na veřejnosti objeví začátkem pro-
since 2022 a bude slavnostně požehnána na 
85. večeru SPCP ve středu 14. prosince 2022, 
opět v sále č. 38 na Právnické fakultě Univer-
zity Karlovy, od 17.00 (viz plakát v příloze). 

Kniha pamětí profesora Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy Jiřího Rajmunda Tretery 
vypovídá o třech profesích jeho života: práv-
níka, vysokoškolského učitele a katolického 
kněze. Svůj dobrodružný život i život svých 
rodičů a celé své rodiny autor podrobně popi-
suje ve třinácti částech rodinné kroniky. 

Události jsou řazeny časově. Autor nás 
provází dobou od narození svého tatínka 

i maminky a historie jejich rodů přes období první republiky, svého dětství za německé oku-
pace i ve šťastných třech letech po ní, svého dospívání za komunistického teroru, tvrdými léty 
studia na právnické fakultě, příjemnější vojnou, a pak dlouhou, úmornou prací podnikového 
právníka v letech 1964–1990. Nakonec popisuje život v podzemní církvi 1977–1989 a klady 
i zápory nově nabyté svobody v letech 1990–2022. 

 

Poutavá galerie autorových příbuzných, přátel i známých s nejrůznějšími osudy vytváří novo-
dobou „Kosmovu kroniku“, která v příběhu jednoho výjimečného člověka a jeho blízkých 
představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do současnosti. 
 

Čtenáři ocení úžasnou autorovu paměť a jeho podnětné a často vtipné postřehy. A také velkou 
otevřenost autora v zájmu pravdivosti, s odvážným přístupem „padni komu padni!“. 
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Z pouti ke sv. Martinu v Racově 
 
V sobotu 12. listopadu 2022 se sešel na místní poměry velký počet věřících na oslavu svátku 
svatého Martina v obnovovaném kostele v Racově u Tachova. Poutní mši celebroval farář ze 
Stříbra a Kladrub Miroslav Martiš. Pouť byla spojena i se vzpomínkou na všechny věrné ze-
mřelé; každý poutník si zde mohl rozsvítit svíci za své drahé. 

Po mši svaté se poutníci sešli pod vedením P. Martiše u společného stolu kolem tradiční 
svatomartinské husy v nedalekém kulturním sále ve Starém Újezdě. Akci organizovali manže-
lé Jiřinka a Jaroslav Barhoňovi, kteří se starají o postupnou opravu racovského kostela, členo-
vé Společnosti pro církevní právo. 

 

 

 
Text František Kratochvíl, foto Alessio Postai 
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Z nové literatury 
 

BLUM, Milan, RÁBOŇ, Martin, Přepadení, Německý výsadek na Albertově kanálu, útok na 
tvrz Eben-Emael a Mansteinovo „seknutí srpem“ 1940, Spolek přátel československého 
opevnění, Brno, 2002, 582 s., ISBN 80-86463-10-9. 
 
PŘIBYL, Stanislav, Svátosti Nového zákona, Biblické základy a kanonická disciplína, Hespe-
rion, Praha, 2022, 200 s., ISBN 978-80-88353-18-8. 

 
 

Časopisy 
 
Universum, Česká křesťanská akademie, Praha, 2022, ISSN 0862-8238, 

č. 3/2022, 
z obsahu: 

 KOČÁREK, Eduard, KOMÁREK, Stanislav, TRAPKOVÁ, Ludmila, TRETERA, Jiří 
Rajmund, VALC, Jakub, Měly by mít děti „ze zkumavky“ nárok znát své biologické 
rodiče?, s. 6–7. 

 

Gratulace členům SPCP 
 
Anežka Straková z Prahy-Proseka, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, oslaví 27. 
listopadu 2022 své 25. narozeniny. 
 

Martin Nedvěd z Loun, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, oslaví 28. listopadu 
2022 své 25. narozeniny. 
 

JUDr. Antonín Stehlík, varhaník v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vinohra-
dech, oslaví 30. listopadu 2022 své 85. narozeniny. 
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Fotografie na titulní straně: 12. listopad 2022, západní Čechy, kostel svatého Martina v Racově, poutníci po mši svaté. 
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85. večer Společnosti pro církevní právo 

 

Zveme Vás na představení nové publikace vydavatelství Leges 

Jiří Rajmund Tretera, České paměti 

Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů 

 
14. prosince 2022 
17:00 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
náměstí Curieových 901/7, Praha 1 
sál č. 38 (přízemí) 

 
Více na spcp.prf.cuni.cz 


