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Kněžská svěcení v Olomouci před 30 lety
29. červen, den zasvěceného svátku a slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, 
mučedníků, je pravidelným termínem, kdy biskupové v naší zemi a snad ve vět‑
šině zemí světa předávají kněžským svěcením svátost kněžství dalším generacím 
služebníků Božích. Bylo tomu tak i 29. června 1991, kdy spolu s dalšími domi‑
nikány z celé československé provincie i s jedním bratrem augustiniánem přijali 
v jednom obřadu své kněžské svěcení i jáhnové Jiří Rajmund Tretera OP a Damián 
Němec OP.

Stalo se tak v památném chrámu sv. Michaela Archanděla v Olomouci, kdysi 
dominikánském, který po roce 1780 císař Josef II., pronásledovatel řeholníků, 
dominikánům uloupil. Po roce 1990 opět, třebas jen dočasně, byl tento kostel 
opět dominikány užíván. Vždyť jejich české provinční studium má v Olomouci 
své tradiční sídlo a tehdy, v roce 1991, dosáhlo rekordního počtu několika desítek 
čekatelů kněžství z celého Československa.

Světitelem našich řeholníků byl 13. moravský metropolita a arcibiskup olo‑
moucký ThDr. František Vaňák (1916–1991), jehož biskupské heslo Eriti mihi 
testes (Budete mí svědkové) je hluboko vrylo všem svěcencům do srdce a nelze 
pochybovat, že se stalo i jejich heslem. Arcibiskup Vaňák byl nástupcem arcibis‑
kupa Josefa Karla Matochy (1888–1961), statečného obhájce práv církve, který byl 
komunisty roku 1950 nezákonně a bez soudu uvržen do internačního vězení a držen 
v něm až do smrti. František Vaňák byl do úřadu metropolity uveden až po převratu, 
17. března 1990. Snažil se o maximální obnovu náboženského života v arcidiecézi, 
zejména pak o obnovu řeholního života, poutních tradic a církevního školství.

S úctou a oddaností svěcenci vzpomínají na svého světitele, který svou funk‑
ci tenkrát v červnu 1991 vykonával již těžce nemocný a s velkým přemáháním 
a statečností.

Obřadu byl přítomen a slavnou mši svatou koncelebroval i provinciál 
ThLic. Dominik Duka OP, rektor generálního studia, který měl hlubokou zásluhu 
na provázení všech svěcenců od počátku jejich povolání do řádu i po celou dobu 
jejich formace i studia, a dovedl je nakonec až ke kněžství. Současně byly přítomny 
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desítky kněží i bratří a sester ze všech dominikánských klášterů v Československu 
a veliké množství věřících. Vždyť jen z farního a klášterního kostela sv. Jiljí v Praze 
byl vypraven celý autobus!

Oba naše jubilanty, členy Společnosti pro církevní právo, spojuje nejen pří‑
slušnost k Řádu bratří kazatelů (dominikánů) a společné přijetí svátosti kněžství, 
ale také to, že oba jsou řádnými profesory církevního kanonického práva na dvou 
našich předních českých univerzitách.

Oběma oslavencům přejeme k jejich 30. výročí jménem celé Společnosti pro 
církevní právo ještě dlouhá léta na vinici Páně a v akademické službě.

Vejprty: Mgr. Šimon Polívka doktorem
Dne 25. června 2021 složil státní doktorskou zkoušku na Teologické fakultě 
Jiho české univerzity v Českých Budějovicích R. D. ICLic. Mgr. et Mgr. Šimon 
Polívka, farář ve Vejprtech, ochránce spravedlnosti a obhájce svazku Diecézního 
soudu litoměřické diecéze. Téhož dne obhájil disertační práci na téma Pravomoci 
a oprávnění zpovědníka. Vedoucím jeho disertační práce byl R. D. doc. JUDr. 
Stanislav Přibyl Ph.D., Th.D., JC.D. Gratulujeme!

Církevní sňatek
Dne 26. června 2021 Adéla Felixová, pracovnice děkanátu Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy, a JUDr. Jan Šejdl, Ph.D., odborný asistent římského práva 
a tajemník Katedry právních dějin téže fakulty, člen Společnosti pro církevní 
právo, uzavřeli v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze posvátný 
svazek manželský. Oddávajícím byl P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP. Pře‑
jeme mladému páru štěstí a stálou lásku na jejich společné pouti životem.

Prof. Jiří Rajmund Tretera přijal ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj 
právní historie
Dne 22. července 2021 udělila Evropská společnost pro právní dějiny, z. s., se 
sídlem v Brně své ocenění prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi. Její představitelé 
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., 
vedoucí Katedry právních dějin Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předali 
téhož dne oceněnému skleněnou plastiku a diplom při své návštěvě Společnosti 
pro církevní právo v Praze.

Při této příležitosti doc. Tauchen nahrál záznam rozhovoru mezi oběma před‑
sedy společností. V přátelském rozhovoru prof. Tretera odpověděl řadu dotazů ke 
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své profesní dráze a zejména vzpomněl na své vyučování církevnímu právu na 
Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v rámci její katedry právních 
dějin pod vedením doc. Schelleho někdy v letech 1993–1995. Nahrávka obsahuje 
některé dosud nezveřejněné údaje. Její rovněž po technické stránce zdařilý záznam 
lze shlédnout na youtube (https://www.youtube.com/watch?v=XMtZvETsKLA).

redakce



Praha, 22. července 2021: zástupci Evropské společnosti pro právní dějiny se sídlem v Brně 
předali J. R. Treterovi ocenění a diplom. Zprava: Karel Schelle, Jiří Rajmund Tretera, 
Jaro mír Tauchen, Záboj Horák.

Prague, 22nd July 2021: Representatives of the European Society for History of Law, based 
in Brno, presented J. R. Tretera with an award and diploma. From right: Karel Schelle, 
Jiří Rajmund Tretera, Jaromír Tauchen, Záboj Horák.

Foto Jakub Nagy
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Priestly Ordinations in Olomouc 30 Years Ago
29th June, the day dedicated to the feast of the holy apostles Peter and Paul, the 
martyrs, is the regular date when bishops in our country and perhaps in most coun‑
tries of the world pass on the holy orders to future generations of God’s servants. 
This was also the case on 29th June 1991, when, together with other Dominicans 
from all over the Czechoslovak province and one Augustinian brother, deacons 
Jiří Rajmund Tretera OP and Damián Němec OP were ordained to the priesthood 
in one ceremony.

It happened in the memorable church of Saint Michael the Archangel in Olo‑
mouc, once Dominican, which was robbed of the Dominicans after 1780 by Emperor 
Joseph II, the persecutor of monks. After 1990, again, albeit only temporarily, this 
church was used again by the Dominicans. After all, their Czech provincial study 
has its traditional seat in Olomouc, and then, in 1991, it reached a record number 
of several dozen priesthood candidates from all over Czechoslovakia.

Our Dominicans were ordained by the 13th Moravian Metropolitan and the 
Archbishop of Olomouc, ThDr. František Vaňák (1916–1991), whose episcopal 
motto Eriti mihi testes (You will be my witnesses) is deeply engraved in the hearts 
of all the ordained priests and there can be no doubt that it also became their 
motto. Archbishop Vaňák was the successor of Archbishop Josef Karel Matocha 
(1888–1961), brave advocate of the rights of the Church, who was illegally and 
without trial thrown into the internment prison by the Communists in 1950 and 
held in it until his death. František Vaňák was not appointed to the office of the 
metropolitan until after the Velvet Revolution, on 17th March 1990. He sought the 
maximum restoration of religious life in the archdiocese, especially the restoration 
of religious life, pilgrimage traditions and church education.

With respect and devotion, the ordained priests remember Archbishop Vaňák, 
who at that time in June 1991 was already seriously ill and exercised his office 
with great exertion and bravery.

Provincial ThLic. Dominik Duka OP, rector of the general study, who had 
a deep credit for guiding the ordained priests from the beginning of their vocation 
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to the order and throughout their formation and study, and eventually led them to 
the priesthood, was present at the ceremony and concelebrated the Mass. At the 
same time, dozens of priests, and religious brothers from all Dominican monas‑
teries in Czechoslovakia and a large number of believers were present. After all, 
only from the parish and monastery church of St. Giles in Prague a full bus of 
participants was dispatched!

The two priests who are now celebrating the anniversary of their ordination, 
members of the Church Law Society, are united not only by belonging to the Or‑
der of Preachers (Dominicans) and the date of ordination, but also by being full 
professors of canon law at two of our leading Czech universities.

On the occasion of their 30th anniversary, we wish them many more years in 
the vineyard of the Lord and academic service on behalf of the entire Church Law 
Society.

Vejprty: Mgr. Šimon Polívka Holds Title of Doctor
On 25th June 2021, Revd ICLic. Mgr. et Mgr. Šimon Polívka, parish priest in  Vejprty 
(northwestern Bohemia), promoter of justice and defender of the bond of the 
Dio cesan Court of the Diocese of Litoměřice passed the state doctoral exam at 
the Faculty of Theology, University of South Bohemia in České Budějovice. On 
the same day, he defended his dissertation on the topic Powers and Rights of 
the Confessor. The supervisor of his dissertation was Revd Associate Professor 
JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., Th.D., JC.D. Congratulations!

Church Wedding
On 26th June 2021, Adéla Felixová, employee of the Dean’s Office of the Faculty 
of Law, Charles University, and JUDr. Jan Šejdl, Ph.D., Assistant Professor of 
Roman Law and Secretary of the Department of Legal History of the same faculty, 
member of the Church Law Society, married in the Academic Church of the Holy 
Saviour in Prague. The wedding was presided over by Revd Professor JUDr. Jiří 
Rajmund Tretera OP. We wish the new couple happiness and lasting love on their 
journey together through life.

Professor Jiří Rajmund Tretera Received Award for His Lifelong Contribution 
to Development of Legal History
On 22nd July 2021, the European Society for History of Law awarded Professor 
Jiří Rajmund Tretera its prize. On the same day, the representatives of the Society 
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Professor Karel Schelle, CSc., and Professor JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., 
LL.M., Head of the Department of Legal History, Faculty of Law, Masaryk Uni‑
versity in Brno, handed over glass sculpture and diploma during their visit to the 
Church Law Society in Prague.

Editorial board


