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14. září 2021: rozhovor představitele Evropské společnosti pro právní dějiny 
s profesorem J. R. Treterou a docentem Z. Horákem o církevním právu na 
YouTube
V klubovně brněnského Grandhotelu vedl předseda představenstva Evropské spo-
lečnosti pro právní dějiny, z. s., doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., z Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně rozhovor s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou 
a doc. JUDr. Zábojem Horákem.

Hlavním tématem nahrávané rozmluvy byla nová kniha Církevní právo, 2. pře-
pracované a doplněné vydání. Dalším tématem byl rozvoj výuky oborů církevního 
práva a konfesního práva na pražské právnické fakultě.

47 minut trvající vysílání natočil doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., 
člen představenstva Evropské společnosti a vedoucí katedry právních dějin Práv-
nické fakulty Masarykovy univerzity.

Nahrávku můžete shlédnout na stránkách YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zhCgyQzi-Ik

20. října 2021: z tiskárny vyskladněna monografie Církevní právo, druhé vydání
S radostí jsme v našich periodicích, zejména v Zrcadle církve oznámili, že uve-
deného dne již konečně z tiskárny došla avizovaná a naší studentskou veřejností 
očekávaná publikace TRETERA, Jiří Rajmund a HORÁK, Záboj, Církevní právo, 
2. přepracované a doplněné vydání, kterou vydalo prestižní nakladatelství Leges, 
Praha.

Mírný průtah v tiskárně byl způsoben celostátním nedostatkem zásobování 
polygrafického průmyslu materiálem (snad papírem), který byl údajně způsoben 
současnou zdravotní krizí.

Knihu recenzovali profesor JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., docent JUDr. 
Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., a právník Ústřední církevní kanceláře Česko-
bratrské církve evangelické JUDr. Adam Csukás, Ph.D.

Po první, úvodní části o základních pojmech církevního práva následuje roz-
sáhlá druhá část s názvem Kanonické právo katolické církve. Třetí část se věnuje 
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uspořádání a právu jiných církví, zejména pravoslavných, orientálních a reformač-
ních. Kniha je vázaná a má 440 stran.

Knihu si můžete objednat na adrese https://www.knihyleges.cz/cirkevni-pravo-
-2-vydani.

Biblické hodiny pokračují výkladem Lukáše
Od ledna tohoto roku nahrávají prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák 
každý týden na web Společnosti pro církevní právo Biblické hodiny „nejen pro 
právníky“, které je možno shlédnout na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-
-hodiny-nejen-pro-pravniky/

Předmětem výkladu biblických hodin bylo nejprve evangelium podle svatého 
Marka, jehož výklad byl v srpnu 2021 kompletně završen. Od 22. srpna 2021 
biblické hodiny pokračují postupným výkladem evangelia podle svatého Lukáše. 
Výklad je doprovázen názornými pomůckami. Může svými často až překvapivými 
postřehy sloužit nejen k prohloubení vlastních znalostí, ale i jako vzor pro výuku 
náboženství.

Vysílání navazuje na dlouholetou praxi vyučování náboženství v nedělní škole 
i na několika veřejných středních školách, kterou Jiří Rajmund Tretera v minulosti 
získal, a vychází z přední české i zahraniční výkladové literatury.

4. října 2021 navštívil Prahu generální představený dominikánů Gerard 
Timoner III
88. nejvyšší přestavený Řádu bratří kazatelů dominikánů Gerard Francisco Parco 
Timoner III, z Filipín, zvolený do čela řádu na generální kapitule roku 2019, 
navštívil uvedeného dne klášter sv. Jiljí v Praze. Rozmlouval s bratřími ze všech 
dominikánských klášterů v Čechách a na Moravě v historickém barokním refektáři 
o jejich duchovním plánu na nejbližší léta. Každý ze 40 přítomných bratří mu byl 
osobně představen a krátce informoval o své činnosti.

Otec Timoner navštívil také obě komunity sester mnišek Řádu kazatelského 
s přísnou klausurou, v Uherském Brodě a v Praze-Lysolajích.

V těchto dnech se konaly ve všech klášterech dominikánského řádu volby 
delegátů na provinční kapitulu, která se sejde pod vedením svého provinciála opět 
po čtyřech letech v lednu 2022. Současný provinciál P. Mgr. MUDr. Lukáš Fošum 
vyučuje morální teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
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14th September 2021: Representative of The European Society for History of 
Law Interviewed Professor J. R. Tretera and Associate Professor Z. Horák 
on Church Law on YouTube
The chairman of the managing board of the European Society for History of Law, 
Associate Professor JUDr. Karel Schelle, CSc., from the Faculty of Law, Masaryk 
University in Brno, interviewed Professor JUDr. Jiří Rajmund Tretera and Asso-
ciate Professor JUDr. Záboj Horák in the clubroom of the Grandhotel in Brno.

The new book Church Law, 2nd revised and supplemented edition, was the main 
topic of the conversation. After that, the interview focused on the development of 
teaching church law and religion law at the Prague Faculty of Law.

The 47-minute broadcast was recorded by Associate Professor JUDr. Jaromír 
Tauchen, Ph.D., LL.M., member of the managing board of the European Society 
for History of Law, head of the Department of Legal History, Faculty of Law, 
Masaryk University.

You can watch the interview on YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zhCgyQzi-Ik

20th October 2021: Monograph Church Law, Second Edition, Dispatched
We are pleased to announce in our periodicals, especially in the Church Mirror 
newsletter, that the publication TRETERA, Jiří Rajmund and HORÁK, Záboj, 
Církevní právo [Church Law], 2nd revised and supplemented edition, published 
by the prestigious Leges publishing house, Prague, long time expected by our 
students, has finally arrived from the printing house. The slight delay was caused 
by a nationwide shortage of supplies to the printing industry (perhaps shortage of 
paper), which was allegedly caused by the current health crisis.

The book was reviewed by Professor JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., 
Associate Professor JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., and lawyer of 
the Central Church Office of the Evangelical Church of Czech Brethren JUDr. 
Adam Csukás, Ph.D.

The first, introductory part on the basic concepts of church law is followed by 
the extensive second part entitled Canon Law of the Catholic Church. The third 
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part deals with the organization and law of other churches, especially Orthodox, 
Oriental and Protestant. The book is bound and has 440 pages.

You can order the book on the website https://www.knihyleges.cz/cirkevni-
pravo-2-vydani.

Bible Lessons Continue with Interpretation of Luke
Since January of this year, Professor Jiří Rajmund Tretera and Associate Professor 
Záboj Horák record Bible lessons “not only for lawyers” every week. You can 
watch the broadcast on the website of the Church Law Society http://spcp.prf.cuni.
cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/

First, the Gospel of Saint Mark was the subject of the interpretation during 
the Bible lessons. It was completed in August 2021. From 22nd August 2021, the 
Bible lessons continue with gradual interpretation of the Gospel of Saint Luke. The 
explanation is accompanied by illustrative aids. With its observations, it can help 
not only to deepen one’s own knowledge, but also as a model for teaching religion.

The broadcast builds on Jiří Rajmund Tretera’s long-standing practice of teach-
ing religion at Sunday schools and at several public secondary schools, and is based 
on leading Czech and foreign literature.

General Superior of Dominicans Gerard Timoner III Visited Prague on 
4th October 2021
On 4th October 2021, Gerard Francisco Parco Timoner III from the Philippines, 
elected to the head of the order at the General Chapter of 2019, the 88th superior of 
the Order of Preachers, visited the Priory of Saint Giles in Prague. He spoke with 
brothers from all the Dominican priories in Bohemia and Moravia in the large his-
toric Baroque refectory about their spiritual plan for the coming years. Each of the 
40 brothers present was personally introduced to him and briefed on his activities.

Father Timoner also visited both monasteries of strictly cloistered nuns of the 
Order of Preachers in Uherský Brod (Moravia) and in Prague-Lysolaje.

These days, all priories of the Dominican order held elections of delegates to 
the provincial chapter, which will meet under the leadership of the provincial again 
after four years in January 2022. The current provincial Revd Mgr. MUDr. Lukáš 
Fošum teaches moral theology at the Catholic Theological Faculty, Charles Uni-
versity in Prague.
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