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Všem přejeme radostné prožití zasvěceného svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a krásnou vánoční dobu. 
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Slavnost prezentace knihy předsedy Společnosti 

pro církevní právo Jiřího Rajmunda Tretery  
České paměti 

 

 

Ve středu 14. prosince 2022 od 17.00 se na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 

v reprezentačním sále č. 38, kterému vévodí 

reliéf naší národní mučednice JUDr. Milady 

Horákové, konal slavnostní 85. večer Spo-

lečnosti pro církevní právo. Vyvrcholil před-

stavením právě vydané knihy a udělením 

svátostiny žehnání knize, jejíž úplný název 

zní České paměti. Dobrodružný život právní-

ka, profesora právnické fakulty a kněze 

a jeho rodičů v posledních 120 letech. 

Již před 16. hodinou přicházeli nejen pří-

slušníci organizačního štábu, ale i první hos-

té, kteří byli s radostí vítáni. Každý z nich se 

mohl podepsat v předsálí do gratulační listiny 

a prohlédnout si a zakoupit u stolku naklada-

telství Leges knihy autorů prof. Jiřího Ra-

jmunda Tretery, doc. Záboje Horáka, dr. Ja-

kuba Kříže a dr. Jaroslava Benáka. 

Úderem 17. hodiny odezněla znělka Con-

gratulations od Cliffa Richarda v podání doc. 

Záboje Horáka, zpívajícího a hrajícího na ukulele. Po něm vystoupil sám autor prezentované 

knihy prof. Jiří Rajmund Tretera, poděkoval za gratulační píseň, přivítal všechny přítomné 

hosty a poděkoval všem, kteří mají na vzniku Českých pamětí svůj významný podíl.  

Nejprve poděkoval kardinálu Dominiku Dukovi, že mu před 30 lety uložil tyto paměti se-

psat. Celou tu dobu si autor nesl v mysli svůj závazek, který mu dal sám provinciál Duka, 

zakladatel novodobého života československé provincie bratří kazatelů dominikánů a jeho 

dlouhodobý přítel. Přiznal, že spolu úzce spolupracují od roku 1977 do dnešního dne.  

Dále autor zvláště srdečně poděkoval šéfredaktorce nakladatelství Leges JUDr. Janě Slad-

ké Hyklové, Ph.D., své žákyni z právnické fakulty, za trvalou přízeň a péči o vydání již více 
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než deseti jeho odborných knih. Nejvíce pak za České paměti, jejichž redakční a grafické 

úpravě včetně bohaté fotodokumentace věnovala tolik péče a desítek hodin svého vzácného 

času. 

Třetím, komu ve svém úvodním projevu autor z hloubi srdce poděkoval, je jeho žák, ná-

stupce a garant oborů církevního práva na právnické fakultě doc. Záboj Horák. Nejen pomohl 

knihu sestavit a velkou část psal do diktátu na počítači, ale často autora upozornil, aby jednot-

livé své výpovědi, které mu už vypráví 29 let, upřesnil podle původního znění vyprávění. 

Autor poděkoval oběma odborným recenzentkám z oboru knihovnictví, svým dávným pří-

telkyním. První byla PhDr. Olga Bezděková-Rejtharová, dcera legendárního pilota RAF plu-

kovníka Stanislava Rejthara a naší přední angličtinářky a francouzštinářky Vlasty Rejtharové-

Horníčkové, M. A. (Oxon). Však se znají a kamarádí již od dávných let své účasti 

v evangelické mládeži. Druhou byla PhDr. Helga Turková, emeritní ředitelka knihovny Ná-

rodního muzea, která ho před 45 lety uvedla do skvělé společnosti Klubu Za starou Prahu. 

Nakonec autor poděkoval lektorům díla JUDr. Adamu Csukásovi, Ph.D., právníkovi 

Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, Bc. Františku Kratochvílovi, 

řediteli Základní umělecké školy Stříbro a předsedovi místní skupiny Společnosti pro církevní 

právo ve Stříbře, Mgr. Jakubu Nagyovi, internímu doktorandu církevního práva na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy, a technickému poradci Tomáši Grundzovi z 5. ročníku Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy, tajemníku Společnosti pro církevní právo, který se zasloužil 

o sestavení indexu a dnes pečuje se skupinou svých spolupracovnic o naše pohoštění.  

Autor vyzval k tomu, aby slavnost přinesla radost, na což doc. Záboj Horák reagoval za-

zpíváním písně Roll out the barrel (anthem Velké Británie v 2. světové válce). 

Poté autor přečetl první úryvek ze své knihy, popisující jeho cestu k víře, vyznavačský po-

stoj v evangelické církvi, přijetí do lůna katolické církve, a nakonec své jáhenské a kněžské 

svěcení. K tomu Záboj zazpíval romantický song Deep in the heart of Texas (USA). 

 Následovalo požehnání knihy. Přítomní kněží a jáhnové v čele s kardinálem Dominikem 

Dukou přistoupili k připravenému stolku, na němž byl položen jeden exemplář žehnané knihy 

a pan kardinál přečetl text podle liturgické knihy zvané benedikcionál. 

Požehnání bylo uděleno vyslovením žehnací formule a znamením kříže, které učinili pra-

vou rukou všichni přítomní kněží a jáhnové. Nakonec na znamení toho, že požehnání bylo 

uděleno, pokropil pan kardinál na stolku připravený výtisk svěcenou vodou. Kniha byla po-

chopitelně ještě zabalena ve folii, v níž se knihy expedují. Jak s humorem otec Rajmund již 

předtím poznamenal, není mezi námi knihomoly vítáno, aby se kniha poškodila litím jakéko-

liv tekutiny. Požehnáním jednoho exempláře byly podle úmyslu žehnajících požehnány 

všechny exempláře, ať se v danou chvíli vyskytovaly kdekoliv. 

Po tomto extempore pokračovalo autorské čtení dalšími čtyřmi připravenými úryvky a Zá-

boj za každým z nich zazpíval tyto písničky:  

Jólala týrýjá, jólala kuku (Tyrolsko), 

Chodím po Broadwayi hladov sem a tam (USA), 

Hej, Slované (Čechy), 

Ach synku, synku (Morava). 

Během posledního čtení roznesly naše milé hostesky všem účastníkům číše s červeným 

nebo bílým vínem, všichni povstali a kapitán Mgr. Jan Hájek, jáhen a námořník z Karlových 

Var, kdysi ředitel zásobování korábů československé flotily, pronesl slavnostní námořnický 
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přípitek a báseň, po níž si všichni s veselím na zdraví autora, jeho spolupracovníků, všech 

přítomných i vlastní připili.  

Následovala volná zábava v neformálním duchu. Pro hosty bylo v předsálí připraveno po-

hoštění ve formě obložených chlebíčků na talířkách, víno a bohatý výběr nealkoholických 

nápojů. Hosté se rozptýlili po obou místnostech a volně přecházeli od skupinky ke skupince 

ke vzájemnému rozhovoru. Autor ještě rozdal pár nových autogramů, zejména těm, kdo si 

knihu již dříve obstarali nebo nyní zakoupili u stolku nakladatelství Leges.  

Někteří hosté se záhy po zahájení zábavní části slavnosti s autorem i ostatními účastníky 

rozloučili, někteří však setrvali v radostné zábavě nadále. Večer se tentokrát výjimečně protá-

hl až do 21. hodiny. Dle záznamů z gratulační listiny se slavnostního večera zúčastnilo 

65 hostů. 

Jakub Nagy a Záboj Horák 

 

Z nové literatury 
 

MAŠEK, Petr, Rudá šňůra, Příběhy z poblitý doby, Nová vlna, Praha, 2022, 128 s., ISBN 

978-80-88343-49-3. (Motto: Ludvík Vaculík napsal, že komunismus je bití. Já nezažil ta vra-

žedná 50. léta, dospíval jsem v sedmdesátých a osmdesátých. Tehdy byl komunismus hlavně 

k zblití. PhDr. Petr Mašek). 

 
 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 
 

Jiří Rajmund Tretera si 7. prosince 2022 připomněl své 50. výročí přijetí do lůna Církve kato-

lické. To se událo 7. prosince 1972. Přijímal ho veřejným obřadem při mši svaté v kostele 

Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze na Malé Stra-

ně P. Jan Blesík CSsR se souhlasem apoštolského administrátora pražské arcidiecéze biskupa 

Františka Tomáška. 
 

Anežka Straková z Prahy-Proseka obhájila v pátek 16. prosince 2022 na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy svou diplomovou práci a obdržela titul Mgr. 
 

Mgr. Jan Löffelmann, JC.D., soudce Metropolitního soudu Arcidiecéze pražské, oslaví 

24. prosince 2022 své 65. narozeniny.  
 

Mgr. Jan Beránek, Ph.D., vědecký pracovník Katedry právních dějin Právnické fakulty Uni-

verzity Karlovy a vyučující na Vysoké škole finanční a správní, oslaví 28. prosince 2022 své 

30. narozeniny. 
 

Mgr. Jan Czernin LL.M., z Dymokur, soudce Okresního soudu Mladá Boleslav, zakládající 

člen Společnosti pro církevní právo a člen její kontrolní komise, oslaví 29. prosince 2022 své 

50. narozeniny. 
 

Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D., z Prahy, církevní historik a teolog, odborný asistent na 

Ekumenickém institutu a vyučující na katedře praktické teologie Evangelické teologické fa-

kulty Univerzity Karlovy, oslaví 29. prosince 2022 své 50. narozeniny.  
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Naše malé zamyšlení k volbám v lednu 2023 
 

Snad ani nemusíme opakovat starou známou zásadu, že křesťan cítí odpovědnost za veřejné 

věci natolik, že si všímá tak důležité události společenského života jako jsou volby do zastu-

pitelských orgánů nebo dokonce nejvyššího představitele státu. Ba dokonce ví, že za všech 

okolností má přispět svým hlasem podle svého nejlepšího svědomí k dobru nebo alespoň 

k tomu, aby se prosadilo menší zlo než větší zlo; neúčast křesťana ve volbách je hříchem. 

Asi se všichni zamýšlíme, koho volit z té až přehnaně velké zásobárny osob, které se cítí 

být vhodnými stát se našimi prezidenty. A často se jeden druhého ptáme na jeho názor. Proto-

že tuto otázku často dávají tak mnozí členové naší Společnosti i nám v jejím vedení, odpoví-

dáme za sebe takto: 

 

naším kandidátem je pan Pavel Fischer. 
 

Známe dobře jeho i jeho rodinu více než deset let a nikdy nás ve svých postojích i jako zkuše-

ný diplomat i jako senátor Parlamentu České republiky nezklamal. 

 

Naše varování 
 

Každopádně nebudeme ani v prvním kole ani v druhém kole volit soudruha Andreje Babiše. 

Myslíme, že už podal dost svědectví tím, jak poničil naši přírodu i společnost a měl tak žhavé 

vztahy k pekelnému režimu v Moskvě. Navíc si myslíme, že miliardář nemá být nikdy ani 

předsedou vlády ani prezidentem. Spojení ekonomické a politické moci je strašlivým nebez-

pečím a pokušením všem, kdo touží po své osobní diktatuře. Nakonec se vždy musí přihlížet 

i k jeho temné minulosti za bývalého režimu. Babiše nikdy! 

Rozhodně nebudeme volit soudruha generála Petra Pavla. Jednou komunista, vždycky 

komunista. Navíc potomek ze silně komunistické rodiny. Mají to pod kůží. Bylo tam pokání? 

Žádné nevidíme. Odborná činnost ve velení NATO sama o sobě nic neznamená. A navíc jsme 

přesvědčeni, že ani miliardář ani generál nemá být nikdy prezidentem. Víme, co jsou vojenské 

junty na celém světě. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 
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