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Jiří Rajmund Tretera: Ukončete návštěvy, 
dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí 

z nemocničních sálů a předsálí

Knižnice církevního a konfesního práva, svazek 3, Společnost pro církevní právo, 
Praha, 2022, 193 s., ISBN 978-80-906501-2-1.

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP (dominikán) sepsal a vydal knihu Ukončete 
návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů 
a předsálí (2022).

Jednotlivé balady jsou živě napsány a zachycují jeho zkušenosti a příhody 
z českého zdravotnictví od dětství až podnes. Přibližují čtenářům zajímavé zážitky 
s lékaři, zdravotními sestřičkami, lapiduchy i pacienty. Prožil toho docela hodně, 
prošel i několika operacemi. Popisuje chování lékařů, které vždy dobré nebylo, ale 
některé chválí. Totéž zažil i se zdravotními sestřičkami, jejichž chování podrob-
ně popisuje. Dvě balady věnuje svému povinnému pobytu na vojně a zážitkům 
z vojenských služeb. V jedné baladě vzpomíná i na komunistické volby, vždy 
na volebních lístcích škrtal (já taky, O.B.) a nad tatínkovým hrobem při pohřbu 
přísahal, že se nikdy nestane komunistou.

J. R. Tretera doufá, že jeho balady pomohou dosáhnout humanizace zdra-
votnictví – k rozšíření kategoriální pastorace církve do úplně všech zdravotnic-
kých zařízení. Věří, „že čtenáři přimějí představitele zdravotní správy, majitele 
nemocnic a představitele církví na národní i místní úrovni k tomu, aby společně 
dopracovali stávající smlouvy o duchovní péči v každém lůžkovém zdravotnic-
kém zařízení.“

Kniha vyšla ve Společnosti pro církevní právo jako 3. svazek Knižnice církev-
ního a konfesního práva a má 193 stran. Jednotlivé balady byly i zveřejněny 
v čtrnáctideníku Zrcadlo církve, v internetovém newsletteru Společnosti pro 
církevní právo.
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