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Biblické hodiny nejen pro právníky pokračují
Biblické hodiny jsou poměrně novou formou bohoslužby a křesťanského vzdělá-
vání, vznikající v průběhu 19. století. Tato podoba setkávání nad výkladem bib-
lických textů má hluboký liturgický i katechetický význam, leč její hlavní smysl 
je jednoduchý – vzdělávat širokou veřejnost ve znalosti Bible. K tomu mohou 
výborně posloužit Biblické hodiny nejen pro právníky, které jsou velice vhodným 
pramenem užívaným ve vědeckém semináři Právo a Bible na Katedře právních 
dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od ledna 2021 jsou umisťovány na 
webu a YouTube kanálu SPCP.

Zasedal pracovní výbor Společnosti pro církevní právo
Dne 29. prosince 2021 zasedal formou on-line videokonference pracovní výbor 
SPCP. Vzhledem k tíživé finanční situaci, která je způsobena snížením příspěvků 
veřejných sponzorů a očekávaným zvýšením výrobních nákladů Revue církevního 
práva v roce 2022, rozhodl pracovní výbor SPCP o zvýšení členského příspěvku na 
500 Kč nebo 20 € ročně, resp. 250 Kč nebo 10 € ročně pro důchodce a studenty bez 
příjmů. Předplatné odběratelů Revue církevního práva, kteří nejsou členy SPCP, 
činí 600 Kč nebo 25 € ročně. Změny jsou účinné od 1. ledna 2022.

Místní skupina v Českých Budějovicích založena
Pracovní výbor SPCP na svém zasedání dne 29. prosince 2021 rozhodl, že zaklá-
dá ke dni 1. ledna 2022 místní skupinu Společnosti pro církevní právo v Českých 
Budějovicích. Předsedou místní skupiny v Českých Budějovicích byl jmenován 
JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M., z Českých Budějovic.

Zasedaly redakční rady periodik SPCP
Dne 29. prosince 2021 se uskutečnila porada redakčních rad periodik SPCP, tj. od-
borného vědeckého časopisu Revue církevního práva, a popularizačních časopisů 
Zrcadlo církve a Church Reporter. Šéfredaktor J. R. Tretera informoval o jmeno-
vání Mgr. Jakuba Nagye do funkce výkonného redaktora všech periodik ke dni 
1. září 2021 a představil novou politiku redakce zařazovat do Revue církevního 
práva častěji články a další texty v angličtině vedle textů českých a slovenských.



Ze Společnosti pro církevní právo86

Návštěva starostky obce Prostiboř u Tachova
Dne 21. prosince 2021 navštívila předsedu Místní skupiny Společnosti pro církevní 
právo ve Stříbře Bc. Františka Kratochvíla starostka obce Prostiboř paní Barbora 
Nováková. Poděkovala za knihu Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, uspořádanou 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doc. Zábojem Horákem a dr. Petrou 
Skřej pkovou. Na titulní straně Pocty je fotografie kostela sv. Mikuláše v Prostiboři. 
Prostiboř náleží do farnosti Kladruby u Stříbra, kterou spravuje společně s farností 
Stříbro člen SPCP P. Miroslav Martiš.

Gratulace členům SPCP
Dne 29. dubna 2021 byl doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., z Katedry římského, 
kanonického a církevního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slavě prezidentkou Slovenské republiky jmenován profesorem v oboru římské právo.

Dne 16. prosince 2021 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy diser-
tační práci Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na 
československou retribuci Mgr. Jan Beránek, člen pracovního výboru SPCP a její 
dlouholetý knihovník, dosavadní interní doktorand v oboru světových právních 
dějin na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Dne 28. prosince 2021 oslavil své 60. narozeniny Mons. ICDr. PaedDr. Marián 
Feduš, Ph.D., soudce Diecézního církevního soudu Biskupství brněnského.

Dne 30. prosince 2021 oslavil své 90. narozeniny JUDr. Ing. Jiří Slivkanič 
z Prahy, emeritní pracovník podniku zahraničního obchodu Motokov.

Dne 4. ledna 2022 oslavil své 50. narozeniny Ing. Dalibor Auf, Ph.D., z Tach-
lovic západně od Prahy, redaktor.

Dne 21. ledna 2022 oslavil své 85. narozeniny RNDr. Vladimír Roskovec, 
CSc., z Prahy, přední český školský teoretik a organizátor, emeritní ředitel Vyšší 
odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK a náměstek ministra 
školství Jana Sokola, v současnosti člen vědecké rady Evangelické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy a redakční rady časopisu Universum, který vydává 
Česká křesťanská akademie v Praze.

Dne 22. ledna 2022 oslaví své 65. narozeniny doc. JCDr. František Čitbaj, 
PhD., kněz Řeckokatolické eparchie Košice, dlouholetý vyučující kanonického 
práva na Řeckokatolické teologické fakultě Prešovské univerzity v Prešově, autor 
oficiálního překladu Kodexu kanonického práva katolických církví východních 
(CCEO) do slovenštiny.



Ze Společnosti pro církevní právo 87

Dne 11. února 2022 oslavil 65. narozeniny Václav Steinocher z Netolic, výprav-
čí, varhaník, majitel hospodářství, člen farní rady, zakládající člen naší Společnosti.

Dne 12. února 2022 oslavil 75. narozeniny JUDr. ThMgr. Milan Kopřiva, soudce 
ze Zlína, zakládající člen naší Společnosti.

Dne 15. února 2022 oslavila své významné narozeniny paní Jitka Jindráčková 
z Prahy, zakládající členka SPCP, autorka mnohých názorných pomůcek pro výuku 
církevního práva na pražské právnické fakultě.

Emeritní rektor univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., 
obdržel papežské vyznamenání
Dne 5. ledna 2022 obdržel v Praze prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., právní 
historik, emeritní rektor Univerzity Karlovy a čestný člen Společnosti pro církev-
ní právo, Řád sv. Řehoře Velikého. Vyznamenání, udělené papežem Františkem, 
předal oceněnému Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, při 
slavnosti v Trůnním sále Arcibiskupského paláce v Praze.

Kardinál Duka ve svém projevu připomněl jak velké vědecké a pedagogické 
zásluhy prof. Malého, tak jeho zásadní podíl na obnově studia teologie v českých 
zemích po roce 1989, zvláště na inkorporaci tří teologických fakult do Univerzity 
Karlovy v roce 1990. Prof. Malý se o obnovu teologického studia zasazoval jako 
předseda Rady vysokých škol, prorektor a rektor Univerzity Karlovy.

Účastníky slavnostního aktu byli syn vyznamenaného prof. RNDr. Petr Malý, 
DrSc., který je profesorem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 
a jeho vnuk Pavel Malý. Univerzitu Karlovu zastupoval její rektor prof. MUDr. 
Tomáš Zima, DrSc., a prorektoři prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., a prof. PhDr. Ing. 
Jan Royt, Ph.D., DSc. Dalšími účastníky byli JUDr. Martin Foukal, místopřed seda 
Jednoty českých právníků a předseda jejího pražského sdružení, a JUDr. Jan Ko-
tous, emeritní kancléř Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě, oba zastupující 
žáky prof. Malého.
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Zpráva o úmrtí kolegy dr. Václava Valeše
Dne 5. ledna 2022 zemřel JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D., narozený roku 1979, 
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a pracovník její Ka-
tedry právních dějin. Vystudoval rovněž Katolickou teologickou fakultu Univerzity 
Karlovy. V minulosti působil ve vedení Sdružení laiků sv. Dominika jako provinční 
představitel. Po určitou dobu byl členem Společnosti pro církevní právo a vyučoval 
také na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době praco-
val na Západočeské univerzitě v Plzni a v právním oddělení Královské kolegiátní 
kapituly premonstrátů na Strahově. Ve své vědecké a pedagogické práci se věnoval 
konfesnímu a římskému právu a právním dějinám, zejména bavorským. Je autorem 
učebnice Konfesní právo, průvodce studiem, pro potřeby studentů plzeň ské práv-
nické fakulty. Se svou kolegyní JUDr. Alexandrou Bejvančickou napsal navazující 
přehled konfesního práva a s JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., je autorem Komen-
táře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 
 Pohřební mše svatá se slavila 17. ledna 2022 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
na Strahově a následujícího dne byl uložen do rodinného hrobu v Ledcích.

R. I. P.

Jakub Nagy
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Bible Lessons Not Only for Lawyers Continue
Bible lessons are a relatively new form of worship and Christian education that 
emerged during the 19th century. This form of encounter over the interpretation of 
biblical texts has a profound liturgical and catechetical significance, but its main 
purpose is simple – to educate the general public in the knowledge of the Bible. 
Bible Lessons Not Only for Lawyers can be very useful and are a very suitable 
source used at the scientific seminar Law and the Bible at the Department of Legal 
History, Faculty of Law, Charles University. Since January 2021, they have been 
placed on the website of the Church Law Society and YouTube channel.

Working Committee of Church Law Society Met
On 29th December 2021, the Working Committee of the Church Law Society met in 
the form of an online videoconference. Due to the difficult financial situation, which 
is caused by a reduction in contributions from public sponsors and the expected 
increase in production costs of the Church Law Review in 2022, the Working 
Committee decided to increase the membership fee to CZK 500 or € 20 per year, 
resp. CZK 250 or € 10 per year for pensioners and students without income. The 
subscription of the Church Law Review for non-members is CZK 600 or € 25 per 
year. The changes are effective from 1st January 2022.

Local Group Founded in České Budějovice
At its meeting on 29th December 2021, the Working Committee of the Church Law 
Society decided to establish a local group of the Church Law Society in České 
Budějovice on 1st January 2022. JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M., 
was appointed chairman of the local group in České Budějovice.

Editorial Boards of Church Law Society Periodicals Met
On 29th December 2021, a meeting of the editorial boards of the Church Law 
Society periodicals took place, i.e. the specialized scientific journal Church Law 
Review and the popularization newsletters Zrcadlo církve (Church Mirror news-
letter in Czech) and Church Reporter. The editor-in-chief J. R. Tretera informed 
that on 1st September 2021 Mgr. Jakub Nagy was appointed executive editor of all 
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periodicals. He introduced a new policy of the editorial board to include articles 
and other texts in English in addition to Czech and Slovak texts to the Church Law 
Review more often.

Visit of Mayor of Prostiboř near Tachov
On 21st December 2021, the chairman of the local group of the Church Law So-
ciety in Stříbro Bc. František Kratochvíl was visited by the Mayor of Prostiboř, 
Mrs. Barbora Nováková. She thanked for the book Festschrift in Honour of Jiří 
Rajmund Tretera, edited at the Faculty of Law, Charles University, by Associate 
Professor Záboj Horák and Dr Petra Skřejpková. On the front page of the Fest-
schrift there is a photograph of the church of St. Nicolas in Prostiboř. Prostiboř 
belongs to the parish of Kladruby near Stříbro, which is managed together with the 
parish of Stříbro by a member of the Church Law Society Revd Miroslav Martiš.

Congratulations to Members of Church Law Society
On 29th April 2021, Associate Professor PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., from 
the Department of Roman, Canon and Church Law, Faculty of Law, Comenius 
University in Bratislava, was appointed Professor of Roman law by the President 
of the Slovak Republic.

On 16th December 2021, Mgr. Jan Beránek, member of the Working Committee 
of the Church Law Society, its long-term librarian, until then internal doctoral stu-
dent in the field of world legal history at the Department of Legal History, Faculty 
of Law, Charles University, defended his dissertation Trials With Nazi Criminals 
in Occupation Zones and Their Influence on the Czechoslovak Retribution at the 
Faculty of Law, Charles University.

On 28th December 2021, Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, Ph.D., judge of 
the Diocesan Ecclesiastical Court of the Diocese of Brno, celebrated his 60th birth-
day.

On 30th December 2021, JUDr. Ing. Jiří Slivkanič from Prague, employee 
emeritus of the foreign trade company Motokov, celebrated his 90th birthday.

On 4th January 2022, Ing. Dalibor Auf, Ph.D., from Tachlovice west of Prague, 
editor, celebrated his 50th birthday.

On 21st January 2022, RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., from Prague, a leading 
Czech school theorist and organizer, director emeritus of the JABOK College 
of Social Pedagogy and Theology and Deputy Minister of Education (the office 
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of Minister was held by Jan Sokol), currently a member of the Scientific Board of 
the Evangelical Theological Faculty of Charles University and the editorial board 
of Universum magazine, celebrated his 85th birthday.

On 22nd January 2022, Associate Professor JCDr. František Čitbaj, PhD., 
priest of the Greek-Catholic Eparchy of Košice (Slovakia), long-time teacher of 
canon law at the Greek-Catholic Theological Faculty, University of Prešov, author 
of the official translation of the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO) 
into Slovak, celebrated his 65th birthday.

On 11th February 2022, Václav Steinocher, from Netolice, a train dispatcher, 
organist, farm owner, member of the parish council, a founding member of our 
Society, celebrated his 65th birthday.

On 12th February 2022, JUDr. ThMgr. Milan Kopřiva, a judge from Zlín, 
a founding member of our Society, celebrated his 75th birthday.

On 15th February 2022, Mrs Jitka Jindráčková from Prague, a founding member 
of the Church Law Society, the author of many illustrative aids for teaching church 
law at the Faculty of Law, Charles University, celebrated her significant birthday.

Rector Emeritus of Charles University Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., 
Awarded Pontifical Order
On 5th January 2022, Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c., legal historian, rector 
emeritus of Charles University and honorary member of the Church Law Society, 
was awarded the Order of St. Gregory the Great. The award, given by Pope Francis, 
was presented to the laureate by Cardinal Duka, Archbishop of Prague and Primate 
of Bohemia, at a ceremony in the Throne Hall of the Archbishop’s Palace in Prague.

In his speech, Cardinal Duka recalled the great scientific and pedagogical 
 merits of Prof. Malý and his fundamental contribution to the renewal of the study 
of theology in the Czech lands after 1989, especially to the incorporation of three 
theological faculties into the Charles University in 1990. Prof. Malý advocated 
the renewal of theological studies as chairman of the Council of Higher Education 
Institutions, vice-rector and rector of the Charles University.

Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc., the son of the decorated Professor, who is pro-
fessor at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, and his 
grandson Pavel Malý attended the ceremony. Charles University was represented 
by its rector Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., and vice-rectors Prof. JUDr. Aleš 
Gerloch, CSc., and Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. Other participants were 
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JUDr. Martin Foukal, vice-chairman of the Union of Czech Lawyers and chairman 
of its Prague Association, and JUDr. Jan Kotous, chancellor emeritus of the Royal 
Collegiate Chapter in Vyšehrad, representing the disciples of Prof. Malý.

Dr Václav Valeš Passed Away
On 5th January 2022, JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D., born in 1979, graduate of 
the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen and employee 
of its Department of Legal History, died. He also graduated from the Catholic 
Theological Faculty of Charles University. In the past, he was active at the As-
sociation of Lay People of St. Dominic as provincial representative. For some 
time, he was a member of the Church Law Society and taught at the Catholic 
Theological Faculty of Charles University. He currently worked at the University 
of West Bohemia in Pilsen and at the legal department of the Royal Canonry of 
the Premonstratensian Order in Strahov. In his scientific and pedagogical work, he 
focused on religion law, Roman law and legal history, especially Bavarian. He is 
the author of the textbook Religion Law, a study guide, for the needs of students 
of the Pilsen Faculty of Law. With his colleague JUDr. Alexandra Bejvančická, he 
wrote a subsequent overview of religion law. He and JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., are 
co-authors of the Commentary on the Act on Property Settlement with Churches 
and Religious Societies. The funeral mass was celebrated on 17th January 2022 in 
the Basilica of the Assumption of the Virgin Mary in Strahov and the next day he 
was placed in the family grave in Ledce.

R. I. P.

Jakub Nagy


